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Equivalentie Vegaplan Standaard/G-040 Certificeringregeling

Equivalentie Vegaplan Standaard v1.1 dd 06.10.14 / G-040 v1.1 dd 30.10.2013
Het FAVV erkent de equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids voor de
primaire productie G-040 (module A 'Plantaardige productie' en module B 'Ruwvoeder').
Dankzij de equivalentie kan een landbouwer die een Vegaplan Standaard certificaat heeft
verkregen voor al de plantaardige producties aanwezig in zijn bedrijf en die binnen de
scope van de Sectorgids G-040 (modules A en/of B) vallen, een gecombineerd certificaat
‘Vegaplan Standaard / G-040 (modules A en/of B) krijgen.
Deze equivalentie is pas mogelijk wanneer al de plantaardige producties aanwezig in het
bedrijf en die binnen de scope van de Sectorgids G-040 (modules A en/of B) vallen
afgedekt zijn door het certificaat.
Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige
activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde
sectorgids of door het FAVV.

Certificeringregeling – Eisen niveau B / niveau 2
In het kader van de Sectorgids G-040 certificeringregeling, moet de landbouwer een actie
plan voor de non-conformiteiten B opstellen. Dit plan moet hij binnen een termijn van 6
maanden toepassen1.
Als gevolg, en in het kader van deze equivalentie, moet elke non-conformiteit van niveau
2 in de Vegaplan Standaard die overeenkomt met een niveau B in de Sectorgids het
voorwerp maken van een correctieve actieplan. Deze moeten op het samenvattend
auditrapport overgenomen worden. Er moet geen correctieve maatregel-audit worden
uitgevoerd om na te gaan of het plan van aanpak effectief werd toegepast door de
operator. De verificatie ervan gebeurt tijdens de eerstvolgende audit.
Voor deze reden maken de non-conformiteiten die van niveau 2 zijn voor de Vegaplan
standaard en van niveau B voor de sectorgids, deel uit van de 30 % non-conformiteiten
van niveau 2 toegestaan voor het toerijken van het Vegaplan Standard certificaat.

Ter herinnering: De Vegaplan Standaard v1.1 treedt in werking op 01.12.2014.
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met uitzondering van cyclus- of tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6
maanden na het opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de
omstandigheden eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn.
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