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Beste OCI,
Naar aanleiding van een vergardering op 12 januari met de Vlaamse
overheidsdiensten, zijn in onze checklist van de Vegaplan Standaard versie 2.0,
bepaalde eisen betreffende IPM aangepast. We hebben ook de eisen betreffende de
bereiding en verpakking van aardappelen geschrapt en het beoordelingsniveau van de eis
3.1.1 van de G-040 aangepast (overeenkomstig het bericht aan de OCI’s 2015/7).

Hierbij vindt u versie 2.0.5 van deze eCL, waar bedoelde aanpassingen in het
rood opgenomen zijn.
Bovendien, tegenover versie 2.0.5 zijn volgende aanpassingen aangebracht:




Een kolom om de NC voor de CAP (in het blauw) en een tweede kolom
voor de NC na CAP (in het groen).
Er zijn twee pagina’s gecombineerde conclusies: één met de conclusies
voor CAP en een tweede met de conclusies na CAP.
Onder de tab « CL Export » zijn er twee kolommen met de volledige
gegevens van de audit, één voor de gegevens voor CAP et één voor de
gegevens na CAP.

Een gebruikshandleiding van de eCL versie 2.0.5 zal u binnenkort worden
bezorgd, met de uitleg over al de functies van deze eCL.
Zoals overeengekomen met de Vlaamse overheid zal het niet-naleven van deze
aangepaste eisen pas vanaf 01.04.2017 kunnen worden gepenaliseerd.

Deze versie 2.0.5 moet verplicht tegen ten laatste 01.04.2017 worden toegepast.
Daarom vragen wij u uw eigen aangepaste elektronische checklists tegen ten
laatste 15 maart 2017 bij Vegaplan ter validatie te willen indienen.
Indien u geen aanpassing uitvoert in de Vegaplan versie is er geen validatie
nodig, maar gelieve dan dit toch aan ons per email te vermelden, op het adres
yannick.van.de.velde@vegaplan.be tegen 15 maart 2017.
Aarzel niet om het secretariaat te contacteren voor aanvullende informatie.
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