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Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten
_________________________________________________
Dankzij de gegevens bezorgd door de certificeringsinstellingen hebben wij nauwkeurige statistieken
kunnen trekken betreffende de meest voorkomende niet-conformiteiten (NC). In de tabel hieronder
wordt het overzicht gegeven van de vijf meest voorkomende niet-conformiteiten voor elk van de drie
beoordelingsniveau’s voorzien in de Vegaplan Standaard. De niet-conformiteiten van niveau 1 moeten
binnen de drie maanden (na een initiële audit) of een maand (na een vernieuwingsaudit) worden
opgeheven om het certificaat te verkrijgen.

Nieuwsbrief – Zomer 2017

Eisen van niveau 1: 100 % naleving nodig

% NC

Alle
audits

1. De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet
kunnen beschikken over de juiste beschermende kledij (overall en laarzen,
handschoenen, ademhalingsbeschermingsmasker). Deze kledij wordt niet
bewaard in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij. [Alle teelten]

7%

10.969

2.

4%

8.748

4%

1.552

3%

13.221

3%

6.150

38 %

578

33 %

11.122

26 %

5.171

25 %

2.382

24 %

8.067

66 %

12.878

2. De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert de datum
van de controle. [Alle teelten]

48 %

4.938

3.

46 %

11.310

De landbouwer registreert tevens variëteit/ras. Wanneer zaaien of planten in
onderaanneming gebeuren, wordt de naam van de loonwerker genoteerd.
[Aardappelen, groenten, fruit, zaden en pootgoed]

3.

Waterkwaliteit eisen naleven bij spoelen, wassen en transport, en indien
nodig over de nodige wateranalyses beschikken [Groenten versmarkt, fruit]

4.

Identificatie van de producent en van de onderneming. [Alle teelten]

5. De landbouwer is verplicht een teeltrotatie van één op drie te respecteren
voor de teelt van aardappelen. [Aardappelen]
Eisen van niveau 2: 70 % naleving nodig
1. In geval van “lange termijn” bewaring moet de temperatuur van het
gestockeerde lot gemeten en geregistreerd worden. [Granen, oliehoudende
en proteinehoudende gewassen]
2.

Beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. [Alle teelten]

3. De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert zijn
bevindingen. Hij houdt het spuittoestel in goede staat. [Alle teelten]

4. Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een afgesloten en
lekvrije tank, voorzien van een opvangbak. De tank en uitrusting moeten
beschermd worden tegen elke accidentele opening. [Alle teelten]

5. De landbouwer voorziet volgende pictogrammen in de loodsen en de
bewerking--, -opslag en verkoopsruimten:
- ‘Verboden te roken’
- ‘Verboden te eten en drinken’ (met uitzondering van water)
- ‘Verboden voor huisdieren’. [Alle teelten]

Niveau 3 eisen: Aanbevelingen
1. Registreer het resultaat van de bestrijding op de teelt/perceelfiche. [Alle
teelten]

Jaarlijks de meststofstrooier afstellen en onderhouden en de datum van de
controle noteren. [Alle teelten]
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4. Noteer op de teelt/perceelfiche op basis van welke monitoringsmethode
overgegaan

is

tot

interventie

(waarnemingen,

44 %

12.681

waarschuwingsberichten,

monsteranalyse …). [Alle teelten]

5. Er is een éénmalig droogsysteem aanwezig om de handen na het wassen te
drogen. [Groenten en fruit versmarkt]

25 %

1.971

Seminarie « De Vegaplan certificatie: een antwoord voor
duurzaamheid? »
_________________________________________________
In het kader van haar Algemene Vergadering organiseerde
Vegaplan op 8 juni 2017 een seminarie rond het thema ‘De
Vegaplan certificering: een antwoord op duurzaamheid?’
Het seminarie bouwde verder op het seminarie van 2013 naar
aanleiding van de voorstelling van de nieuwe ‘Vegaplan
Standaard’, waarin naast voedselveiligheid en productkwaliteit ook
de IPM-principes en eisen inzake duurzaamheid zijn opgenomen.
Drie jaar na de inwerkingtreding van de Vegaplan Standaard
hebben wij enerzijds de balans willen opmaken van de resultaten
en de effecten ervan op het duurzaamheidbeleid binnen de
gecertificeerde ondernemingen, en anderzijds de verwachtingen van de afnemers op dat vlak willen
kennen. Op basis van de 13.376 geregistreerde checklists werd een eerste rapport opgesteld
betreffende de duurzaamheid in de door Vegaplan gecertificeerde landbouwbedrijven. De score is hoger
dan 90% voor bijna alle bestudeerde aspecten, o.a. omdat veel van bedoelde eisen van niveau 1 of 2
zijn, d.w.z. dat zij verplicht vervuld moeten zijn om recht te hebben op het certificaat. De resultaten
tonen duidelijk aan dat de land- en tuinbouwsector zijn verantwoordelijkheid opneemt om de
maatschappelijke verwachtingen inzake duurzame ontwikkeling in te lossen. De internationale context
blijft niettemin een belangrijke uitdaging: er dienen synergiën te worden ontwikkeld met gelijkaardige
kwaliteitssystemen in het buitenland en het Vegaplan systeem dient op internationaal vlak een grotere
erkenning te krijgen om nog beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de multinationals die
instaan voor de uitvoer van Belgische plantaardige grondstoffen.
Het persbericht, de presentaties evenals het « duurzaamheidrapport » zijn beschikbaar op de Vegaplan
website (http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/duurzaamheid).
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Erkenning van het Vegaplan-systeem door SAI: score “goud”
werd behaald!
_________________________________________________
Vegaplan heeft zijn resultaat van vorig jaar bij SAI
(Sustainable
Agriculture
Initiative)
verder
kunnen
verbeteren en de score ‘goud’ behaald. SAI werd in 2002
opgericht door Nestlé, Unilever en Danone en telt vandaag
80 leden binnen de voedingsmiddelen- en drankindustrie.
Dit platform heeft de tool Farm Sustainability Assessment
(FSA) ontwikkeld, om het niveau van duurzame ontwikkeling
van een landbouwbedrijf te meten. Via de toepassing van
deze tool heeft SAI de score “goud” aan de Vegaplan
Standaard toegekend. Dankzij dit optimale resultaat en de
hoge overeenstemming met FSA, beschouwt Unilever de
Vegaplan Standaard als integraal conform met de principes
van duurzame ontwikkeling van Unilever.
Het benchmark werd uitgevoerd op de akkerbouwteelten, d.i. bieten, aardappelen, cichorei, granen en
industriegroenten.
Dankzij
deze
benchmark
kunnen
de
Vegaplan
gecertificeerde
landbouwondernemingen bijkomende controles voorkomen.

DIERLIJKE PRODUCTIE

Nieuwe versie van het dierlijke luik van de sectorgids primaire
productie ingediend bij het FAVV
_______________________________________________
Op 30 juni diende Codiplan een nieuwe versie van het dierlijke luik van de sectorgids primaire
productie in bij het FAVV. Het betreft de zogenaamde module C van de G-040.
Ten opzichte van de huidige nog geldende versie is tal van nieuwe wetgeving opgenomen, zoals
bijvoorbeeld het diergeneesmiddelengebruik en de registratie ervan, en verwijzing naar de AMCRAgidsen voor een verhoogde bioveiligheid en verminderd antibioticagebruik. De verschillende experten
van het FAVV zullen deze nieuwe versie grondig doornemen en eventuele opmerkingen doorgeven aan
Codiplan, die dan weer moeten verwerkt worden. Bedoeling is in het najaar over een goedgekeurde
nieuwe versie van de gids te kunnen beschikken.
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Strijd tegen antibioticaresistentie: resultaten 2016 voorgesteld
____________________________________________________
Het totale antibioticagebruik bij dieren is in 2016 verder met 4,8 procent gedaald in vergelijking met
2015 en met 53 procent voor de meest kritische antibiotica. Dat blijkt uit het jongste BelVet-SACrapport (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) dat eind juni werd voorgesteld.
"Deze resultaten tonen aan dat de acties die de verschillende actoren op het terrein en de overheid
ondernomen hebben, efficiënt zijn", zegt professor Jeroen Dewulf, de voorzitter van AMCRA, het
kenniscentrum
voor
antibioticagebruik
en
-resistentie
bij
dieren
in
België.
Bron: VILT dd.02.07.2017

Overgangsperiode naar nieuwe versie CodiplanPLUS Rund lastenboek
(onderdeel van de Belbeefstandaard) verlopen op 7 juli 2017
______________________________________________________________________
Het CodiplanPLUS Rund lastenboek behelst het luik van de Belbeefstandaard, dat van toepassing is op
de rundveehouders. Op 30 maart 2017 keurde de raad van bestuur van Belbeef de nieuwe versie van
het lastenboek goed. Hiermee is meteen ook de naamswijziging van “Generiek Lastenboek Rundvlees”
naar de “Belbeef Standaard” officieel. Deze werd vervolgens gepubliceerd op 7 april 2017. Er gold een
overgangsperiode van 3 maand, wat betekent dat de certificeringsinstellingen die veebedrijven
auditeren en certificeren in het kader van deze standaard, vanaf 7 april 2017 volgens deze nieuwe
versie mogen werken, in samenspraak met de veehouder. Sinds 7 juli 2017, dus na het verstrijken van
de overgangsperiode, mag er enkel nog volgens de nieuwe versie gewerkt worden.
Wat is er precies veranderd ten opzichte van de vorige versie voor veehouders? We lichten de
verschillen hier kort toe.

- Jaarlijkse registercontrole (inventaris runderen)
- Aanbeveling om met metaaldetecteerbare naalden te werken. Op die manier kunnen afgebroken
naalden nog gedetecteerd en verwijderd worden in een snijzaal met metaaldetectie.

- Het melden van afgebroken naalden aan de volgende schakel. Als men weet heeft van een
afgebroken naald, kan men in het slachthuis immers gericht op zoek gaan om de naald te
verwijderen, zodat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, en voor het imago van het
gecertificeerde vlees.

- Aanbeveling om de gebruikte antibiotica te registeren in de door de overheid beheerde databank
SanitelMed, al dan niet via de private systemen AB Register of Bigame. Bedoeling is uiteraard de
antibioticaresistentie tegen te gaan.

- Herkomst: "Triple B". Om gecommercialiseerd te kunnen worden binnen het systeem, geldt de
zogenaamde "triple B". Dit houdt in dat de dieren 1: geboren, 2: afgemest en 3: geslacht en
verwerkt dienen te worden in een Belgisch bedrijf. Wanneer een consument Belbeefvlees koopt,
is hij zeker dat het geen geïmporteerd vlees of vlees afkomstig van geïmporteerde runderen
betreft, en steunt hij actief de Belgische economie en de Belgische veehouders in het bijzonder.
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- Bevleesheid S of E voor stieren. Stieren moeten de S of E conformatie hebben, om als
Belbeefvlees gecommercialiseerd te kunnen worden.
Het CodiplanPLUS Rund lastenboek is beschikbaar op de website van Codiplan, onder de volgende link:
http://www.codiplan.be/sites/default/files/170330%20CDP%2BR%20lastenboek_N.pdf
De bijhorende checklijst kan eveneens gedownload worden via volgende URL:
http://www.codiplan.be/sites/default/files/170330%20CL%20excl%20ACS%20NL.pdf

VEGAPLAN / CODIPLAN

De activiteitenrapporten 2016 van onze vzw’s zijn gepubliceerd.
________________________________________________
De kernactiviteit van Vegaplan en Codiplan is het beheer en de ontwikkeling van een reeks
lastenboeken: enerzijds de sectorgidsen voor de primaire productie (G-040) en voor de aannemers van
land- en tuinbouwwerken (G-033) en anderzijds de private lastenboeken, meer bepaald de Vegaplan
Standaarden voor de primaire productie en voor de loonwerkers, en de CodiplanPLUS lastenboeken
(Runderen, Varkens en Parkkonijnen).
De waarde van een lastenboek hangt o.a. af van de waarde van zijn integriteitsprogramma. De
kwaliteit en de geloofwaardigheid van de uitgevoerde controles worden immers gegarandeerd door het
begeleiden en opvolgen van de certificeringsinstellingen en door het toezicht op de naleving van de
certificeringsregeling. Vegaplan en Codiplan beheren ook hun eigen databank met de gegevens van de
gecertificeerde operatoren en van de certificeringsinstellingen. En dankzij de databank kunnen de
afnemers de certificatiestatus van hun leveranciers online controleren.
Gezien België netto-uitvoerder van primaire producten is, vestigt Vegaplan veel aandacht aan
internationalisering, zodat de Vegaplan-certificatie op dat vlak ook een meerwaarde biedt aan de
landbouwers en loonwerkers. Communicatie gebeurt via artikels in de landbouwpers, folders en
nieuwsbrieven. Op onze website zijn al onze lastenboeken gratis beschikbaar, en worden een reeks
nuttige tools voorgesteld.
Onze activiteitenrapporten kan u raadplegen of downloaden via volgende link.

VARIA

Wist u dat? De handleiding voor het gebruik van onze databank
___________________________________________________
Er bestaat een handleiding voor het gebruik van onze databank en van de
verschillende hulpmiddelen: Vegaplan checklist, handleiding Vegaplan Standaard,
prijsofferte naar de OCI’s, teelt/perceelfiche. Deze handleiding vindt u via volgende
link.

