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1.

Volmacht aan

Vicevoorzitter

Secretariaat

Algemeenheden

1.1 Goedkeuring van de dagorde
De dagorde wordt goedgekeurd.
1.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 16.12.2010
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Administratief beheer

2.1 Werking van het secretariaat
OVOCOM werd bezocht om te zien of de samenwerking zoals die er nu is zou versterkt kunnen worden
door in dezelfde kantoren te werken.
Na afweging van de voor- en nadelen van het gebruik de gebouwen van OVOCOM en die van de Tiense
Suikerraffinaderij en aangezien op dit moment geen eensgezindheid is rond dergelijke vergaande
samenwerking (oa omdat Agrofront vertegenwoordigd is in Vegaplan en niet in OVOCOM) werd beslist
om op dit moment de samenwerking zoals die er nu is te behouden.
3.

Financieel beheer
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3.1 Budget 2011 – Project
R. COOLS geeft aan dat de bo ekhouding nu wordt beheerd door Unizo en dat door hen ook de
administratie rond het beheer van patrimonia werd afgehandeld.
4.

IKKB Standaard / Sectorgids

4.1 Sectorgids G-012 – versie 3: Verbintenissen (FAVV/OVOCOM)
Dit punt wordt besproken in de Raad van Bestuur van Vegaplan.
4.2 Sectorgids ‘Tuinbouw – Niet eetbare producten’ : stand van zaken
E. NOTTEBAERE legt uit dat een afgeslankte versie van G-012 werd ingediend bij het FAVV door de
sierteeltsector. Na een grove screening zou de sector de opmerkingen van het FAVV verwerken en
nadien via Vegaplan een eerste officiële versie van de gi ds indienen. Er zou nog met Vegaplan
afgetoetst worden of voor de eengemaakte gids of voor een aparte sierteeltgids gekozen zou worden.
Op vraag van P. APPELTANS zal aan de Raad van Bestuur van Vegaplan gevraagd worden om een
budget op te stellen en overeen te komen met de sierteeltsector. R.COOLS haalt nog aan dat het ook
haalbaar moet zijn om dit in te plannen in de a genda van het secretariaat daar er ook andere
prioriteiten zijn.
4.3 Sectorgids G-033 / IKKB Standaard : Landbouw Transport
Dit punt wordt besproken in de Raad van Bestuur van Vegaplan.
4.4 Duurzaamheid
R. COOLS vraagt om duurzaamheid te visualiseren in de IKKB standaard, daar er druk komt van de
exportmarkt enerzijds maar anderzijds ook vanuit de retailsector.
De versmarkt is vergevorderd met ontwikkeling van dergelijke visualisatie, aldus P. APPELTANS.
Y.DEJAEGHER haalt aan dat Bemefa een project heeft rond duurzame soja. Anderzijds is er ook het
project van SALF en dat van VLAM. Verder bepaalt de groot distributie zijn eigen parameters.
R. VAN GAEVER geeft aan dat in de suikerindustrie reeds verschillende publicaties heeft gedaan
waaruit blijkt dat landbouw en transport de z wakke schakels zijn betreffende duurzaamheid. Verder
heeft de industrie ook een footprint van de bietencultuur besteld bij het Belgisch Rekeninstituut.
R. COOLS haalt aan dat bij de aardappelen en de verwerkte groenten en fruit de vraag vooral komt uit
de retail.
Bij de gr anen zijn er volgens J.MAERTENS vooral de v ereisten rond duurzaamheid in verband met
biobrandstof. Op dit moment is er een declaratie van de landbouwer, maar het zou interessant zijn als
duurzaamheid in de I KKB standaard kan verschijnen, zodat de l andbouwer geen extra certificaten
meer nodig heeft.
De Raad van Bestuur besluit aan de Raad van Bestuur van Vegaplan te vragen om een werkgroep op
te richten en daarbij in de standaard duurzaamheid te visualiseren en hierover te communiceren.
5.

Uitwisselbaarheid

5.1 QS
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Het contract met QS wordt normaalgezien volgende week getekend en dan zal vanaf 1 april gestart
worden met residumonitoring door de afnemers.
5.2 Red Tractor
Het contact met Red Tractor verloopt moeizaam. R. COOLS zal proberen via Food-Service ook druk te
zetten. A. WALLAYS maakt de bed enking dat het Verenigd Koninkrijk misschien helemaal geen
vragende partij is en de markt gewoon wil afschermen.
5.3 Global GAP
De vergelijking IKKB-Global GAP is bijna af. E. NOTTEBAERE zorgt voor een samenvatting die kan
besproken worden met VBT.
5.4 VKL
Half april is er een meeting met VKL om het bestaande contract te hernieuwen. Hier worden geen
moeilijkheden verwacht daar beide standaarden zeer gelijkaardig zijn.
5.5 A-NET
Tijdens Fruit Logistica was er een meeting met andere Europese kwaliteitsborgingssystemen
(Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en België). In de toekomst zouden via dit forum topics besproken
worden die allen aanbelangen zoals residu’s, crisismanagement en duurzaamheid.
R. COOLS vraagt of dit enkel groenten- en fruitkwaliteitsborgingssystemen zijn.
6.

Databank

Dit punt wordt besproken in de Raad van Bestuur van Vegaplan.
7.

Diverse

7.1 BENE Overleg
R. COOLS meldt dat Vegebe binnenkort een vergadering met VIGEF zal houden in het kader van
uitwisselbarheid voor industriegroenten. Hij zal het verslag van deze vergadering aan het secretrariaat
bezorgen.
7.2 Barometer Voedselveiligheid
R. COOLS informeert dat in opdracht van het FAVV, de UGENT onder leiding van Prof. Uytendale een
barometer opstelt omtrent voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid. De barometer
voedselveiligheid was eerder al klaar en werd voorgesteld op het symposium van het FAVV van
17/11/2010. Momenteel werkt men aan die voor de pl antenveiligheid. Bedoeling is adhv deze
barometers de resultaten van België tevergelijkenmet het

Europees gemiddelde. Er zijn 12

zogenaamde “indicatoren”, waarvan enerzijds algemene criteria zoals quarantaine organismen,
meldingsplicht, het behalen van een Autocontrolecertificaat certificaat in de primaire productie,
resultaat van fytosanitaire inspecties en fytosanitaire controle bij invoer en anderzijds specifieke
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criteria zoals aaltjes, bruinrot, de PSTVd virus. In een volgende fase zal bepaald worden welk gewicht
elke indicator toegewezen krijgt.

De vergadering wordt afgesloten om 14u00. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 j uni om
12u30.
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1.

Volmacht aan

Vicevoorzitter

Secretariaat

Algemeenheden

1.1 Goedkeuring van de dagorde
De dagorde wordt goedgekeurd.
1.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 22.03.2011
Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Administratief beheer

R.

COOLS

stelt

dat

OVPG

waakzaam

moet

blijven

dat

er

een

evenwicht

afnemers

–

landbouworganisaties moet zijn, ook bij Codiplan. Het luik OVPG werd bij Codiplan nog steeds niet
ingevuld. Anderzijds moet men ook waakzaam blijven wat betreft de w orkload. De deelnemende
organisaties hebben er vroeger voor gekozen de communicatie voor zich te nemen en moeten nu hun
verantwoordelijkheid dragen en zorgen dat ze vragen kunnen beantwoorden. Vegaplan/Codiplan moet
zich kunnen beperken tot het opleiden van personen uit de v erschillende organisatie. G. FICHEFET
merkt op dat er in de Waalse regio een andere visie heerst rond certificatie en autocontrole waardoor
de leden van FWA die in de RvB’s van Codiplan/Vegaplan zetelen het systeem veel minder gemakkelijk
kunnen promoten en minder mogelijkheden hebben om personeel op te leiden.
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3.

Financieel beheer

R. COOLS ligt het financieel verslag toe. Hij merkt op dat er bijzonder weinig transacties zijn. De vzw
kan dan ook vrijgesteld worden van BTW. Er is ook nog €8000 aan BTW opvorderbaar. De huidige
boekhouder verkiest echter om dat geld pas binnen 3 jaar op te vorderen, gezien er dan geen inspectie
meer zou zijn van de boekhouding van de vorige boekhouder.
De Raad van Bestuur stemt hiermee in en keurt het financieel verslag goed. Dit zal op deze manier
voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
V. VAN DER SYPT werd, na schriftelijke rondvraag, door de Raad van Bestuur aangesteld als auditor
van de rekeningen, de balans op 31.12.2010 en de resultatenrekening van het boekjaar 2010. R.
COOLS laat weten dat V. VAN DER SYPT op basis van de door de boekhouding geleverde gegevens de
jaarrekening heeft onderzocht en goedkeurt.
4.

IKKB Standaard / Sectorgids

4.1 Sectorgids G-012 – versie 3: Technische Werkgroep
Dit wordt tijdens de RvB van Vegaplan besproken.
4.2 Werkgroep Duurzaamheid: Verslag van de vergadering van 10.05.2011
Het voorlopig verslag van de WG werd bijgevoegd. De WG heeft de eisen uit de IKKB checklist die
duurzaam zijn gevisualiseerd en richt zich nu tot de R vB om te vragen hoe dit verder moet
aangepakt worden. R. COOLS haalt aan dat vanuit Boerenbond de reactie kwam dat de lijst te
licht zou zijn, maar stelt toch voor om reeds te communiceren omtrent de duurzaamheidscriteria
die nu reeds in IKKB opgenomen zijn. Er zou moeten verduidelijkt worden dat dit een beweging is
die nu pas gestart is en dat er wordt verder gewerkt aan uitbreiding.
P. APPELTANS merkt

op

dat

VBT

hierrond

ook aan

het

werken

is, maar

nog

geen

strategie/einddoel heeft vastgelegd. A. WALLAYS dringt aan dat ‘Duurzaamheid’ toch een deel van
IKKB zou worden en dat er geen extra lastenboeken/checklijsten gecreëerd worden (bv. IKKB
PLUS).
R. COOLS besluit dat Vegaplan een basisoefening zal maken en dat het dan aan de sectoren zal
zijn om het verder uit te werken, daar VBT wel andere verwachtingen zal hebben dan bvb. de
suikerraffinaderijen. De werkgroep kan later opnieuw samengeroepen worden op basis van de
suggesties van het agrofront.
To do: Artikel schrijven en gemarkeerde checklist ter beschikking stellen. (NL-F-E)
4.3 Sectorgids ‘Tuinbouw – Niet eetbare producten’ : stand van zaken
Er werd een voorlopige begroting opgemaakt van de taken die Vegaplan en de s ector zouden
moeten vervullen om tot een sectorgids te komen. R. COOLS uit zijn bezorgdheid over de
financiering en de werkdruk. P. APPELTANS merkt op dat de sector eigenlijk zelf met een voorstel
zou moeten komen alvorens een beslissing genomen kan worden.
R. COOLS zal tijdens de R vB van Vegaplan namens OVPG vragen dat een contract op voorhand
wordt afgesloten zodat er geen verrassingen komen nadien.
5.

Uitwisselbaarheid
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5.1 QS
Het contract met QS werd getekend en wordt ter informatie verspreid aan de leden van de Raad
van Bestuur. Verder werd aangehaald dat er vanaf 2012 onaangekondigde audits zullen
uitgevoerd worden bij Belgische landbouwers die in de QS database zijn opgenomen. E.
NOTTEBAERE merkt op dat het secretariaat officieel nog niet op de hoogte werd gesteld, maar dat
een nieuwe meeting gepland zal worden. P. APPELTANS vraagt met aandrang dat dergelijke zaken
eerder zouden gecommuniceerd worden. Dat werd echter nog niet gedaan gezien noch een
voorstel van datum noch een voorstel van agenda werd aangebracht door QS. E. NOTTEBAERE zal
de Raad van Bestuur pas informeren eens een duidelijke agenda beschikbaar is waaruit blijkt
welke belanghebbenden rond de tafel moeten zitten. De leden van de RVB wensen dat hetzelfde
ook in de andere richting zou kunnen gebeuren: onaangekondigde audits bij Duitse landbouwers.
QS heeft verder ook nog gevraagd om Duitse telers in de Belgische database op te nemen. Ook
daar kwam nog geen concrete vraag.
5.2 VKL
Op 23 j uni wordt een hernieuwing van het contract met VKL ondertekend. Er moet vooraf nog
gediscussieerd worden over het transport en reinigingen na transport. De hernieuwing van het
contract zal in de landbouwpers en via AgroService worden gecommuniceerd.
5.3 Red Tractor
E. NOTTEBAERE heeft D. CLARKE gesproken. Er zijn grote herstructureringen op til bij Red Tractor
waardoor tot hiertoe geen mogelijkheid was om een afspraak te maken. Eerstdaags zal een
definitieve datum vastgelegd worden.
5.4 Global GAP
De vergelijking IKKB-GlobalGAP werd afgerond en verspreid onder de l eden van de R vB. R.
COOLS bedankt Ann De Craene (VBT) voor haar medewerking in dit dossier.
5.5 VVAK
Eind juni staat een vergadering met VVAK op het programma. Er zou gezorgd worden voor
uitwisselbaarheid voor industriegroenten en granen. De scope aardappelen blijft tot hiertoe
onbespreekbaar ondanks het feit dat het bemonsteringsplan van Belgapom door het FAVV
goedgekeurd werd. Dit zorgt ervoor dat de landbouwer 2 systemen moet volgen. Verder initiatief
omtrent deze scope zou vanuit het Agrofront moeten komen.
6.

Databank
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.

7.

Communicatie

7.1 Communicatieplanning

RvB OVPG 08.06.2011

De brief voor de HVIV’s is klaar. De RvB besluit de brief onder de leden van OVPG te verspreiden.
R. COOLS vraagt ook een brief op te stellen voor COMEOS.
To do: Brief HVIV’s versturen. Communicatie voor COMEOS voorbereiden.
7.2 Spreker algemene vergadering
Mevrouw Vercaeren komt vanuit Colruyt Group spreken over duurzaamheid. Zij zal de
standpunten van Colruyt toelichten en daarnaast ook spreken over duurzaamheidslabel en hoe
Colruyt rekening houdt met de k osten van duurzaamheid doorheen de k eten. Verder zal ze ook
haar visie geven op ons duurzaamheidsproject.
E. NOTTEBAERE merkt op dat nog maar weinig mensen ingeschreven zijn voor de AV, maar dat er
nog een herinnering wordt gestuurd.
8.

Varia
E. INCALZA gaat op pensioen. Er wordt nog voor een bedanking gezorgd.
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1.

Volmacht aan

Vicevoorzitter

Secretariaat

Algemeenheden

1.1 Goedkeuring van de dagorde
De dagorde wordt goedgekeurd. Bij het begin van de vergadering zal de film van Codiplan
getoond worden.
1.2 Goedkeuring van het verslag van de RVB van 08.06.2011
Het verslag wordt goedgekeurd.
1.3 Film Codiplan
De film die voor Codiplan gemaakt werd met subsidies van de E U en de Waalse regio wordt
getoond. Er is recentelijk bevestigd dat er ook subsidies (€ 2.500,-) van de V laamse regio ter
beschikking zullen gesteld worden om de Nederlandstalige versie te bekostigen. Deze zal in
november gemaakt worden.
De bestuurders vinden het een goed initiatief maar merken wel op dat in de aftiteling vermeld
staat dat men naar Vegaplan/Codiplan kan telefoneren bij eventuele vragen. Dit kan zorgen voor
extra werkdruk daar waar eigenlijk alle sectororganisaties hun verantwoordelijkheid zouden
moeten nemen.
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Er zijn nog een aantal misvattingen omtrent IKKB. Zo zouden de landbouwers het behalen van
een sectorgids certificaat als eenvoudiger beschouwen tov het behalen van een IKKB-certifcaat,
aldus R. COOLS. Verder zou CBB de telers adviseren voor de sectorgids te kiezen, gezien IKKB
voor alle teelten zou zijn en veel hogere eisen zou inhouden, voornamelijk voor de teelten die deel
uitmaken van de bietenrotatie. R. VAN GAEVER meldt dat IKKB en niet langer de G-012 sinds kort
vermeld staat in de interprofessionele akkoorden van de suikerfabrikanten. Hieraan zal ook in de
herwerkte film aandacht besteed worden.
2.

Administratief beheer
P. APPELTANS meldt dat verslagen vaak te laat komen en dat (mede hierdoor) het dossier voor de
raden van bestuur onvolledig is. R.COOLS stelt voor dat er een oplossing gezocht wordt voor de
hoge

werkdruk,

waarbij

hij

ook

verwijst

naar

de gem aakte

afspraken

m.b.t.

de

(communicatie)taken van de stakeholders van Vegaplan. Er moet een situatieschets gemaakt
worden.
To do: in overleg met het Agrofront een situatieschets maken van taken op het secretariaat
en prioriteiten en manier van werken herdefiniëren.
3.

Financieel beheer
Er werd een spaarboekje geopend bij ING, wat net iets meer zal opbrengen dan de l opende
rekening.
Verder is OVPG niet langer BTW-plichtig en zal de resterende €8.000, die nog opvorderbaar is pas
binnen 3 jaar gevorderd worden gezien controles steeds 3 jaar teruggaan en er pas sinds kort een
nieuwe boekhouder is, die verkiest bij een terugvordering niet de controle op basis van de vorige
boekhouding te ondergaan. Ook al heeft men hierin alle vertrouwen, toch is dit een logische
werkwijze.

4.

IKKB Standaard / Sectorgids

4.1 Artikel Duurzaamheid
P. APPELTANS merkt op dat er geen finale versie van het artikel en van het verslag werd
rondgestuurd naar de werkgroep, waardoor het onmogelijk is om een goedkeuring te geven over
deze tekst. Verder verkiest hij niet met de n egen parameters te werken zoals deze nu in het
verslag vermeld staan, maar met het klassieke “triple P” model. Het VBT zou zelf een
communicatie rond duurzaamheid voorbereid hebben die contradictorisch zou zijn met het nu
voorgestelde. Het is belangrijk dat beide in dezelfde lijn liggen.
E. Nottebaere geeft aan dat tijdens de werkgroep werd beslist niet met het klassieke “triple P”
model te werken gezien de meeste eisen onder ‘Planet’ vallen en ‘People’ en ‘Profit’ maar mager
zou uitvallen.
J. MAERTENS vraagt zich af of Duurzaamheid wel tot het takenpakket van Vegaplan behoort.
Iedere sector neemt eigen initiatieven. Bij OVOCOM werd een gelijkaardige discussie reeds
gevoerd. R. COOLS merkt op dat naast een horizontaal (algemeen) luik, ook sectoraal met een
verticale invulling kan gewerkt worden binnen de IKKB standaard. Hij stelt voor om dit zeker
binnen Vegaplan aan te kaarten.
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R. VAN GAEVER stelt voor om in Vegaplan eerst het proces uit te werken om daarna verder te
gaan met een concrete invulling.
To do: artikel en verslag ter goedkeuring naar werkgroep sturen. Nieuwe WG duurzaamheid
organiseren om proces uit te werken.
4.2 Sectorgids ‘Tuinbouw – Niet eetbare producten’: stand van zaken
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.
5.

Uitwisselbaarheid

5.1 QS: contract + residumonitoring
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.
5.2 VKL
Het contract met VKL werd ondertekend op 23 juni 2011. De vereiste dat een IKKB landbouwer
met een IKKB loonwerker werkt, zal aangepast worden zodat ze ook met Nederlandse VKL
loonwerkers kunnen werken. Nederlandse landbouwers kunnen ook met Belgische IKKB
loonwerkers samenwerken.
5.3 Red Tractor
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.
5.4 BENE Overleg
Het verslag werd in juli naar B. WATERINK doorgestuurd, maar werd nog niet aangevuld door hem.
5.5 A-NET
Begin september vond opnieuw een meeting van A-NET plaats. Swiss GAP, AMA GAP (Oostenrijk),
QS en Red Tractor waren ook aanwezig. M. ROSIERS lanceerde daar het idee om met bilaterale
overeenkomsten te werken zodat het IKKB netwerk versterkt kan worden. Er werd echter maar
lauw op gereageerd, wellicht omdat de andere landen allemaal netto-importeurs zijn.
R. COOLS stelt toch voor om hier te blijven aan werken zodat IKKB zoveel mogelijk erkend wordt
in het buitenland. Daarnaast blijft wel het probleem bestaan dat IKKB moeilijk aanvaard wordt
door de retail, dit zou kunnen opgelost worden via erkenning van IKKB, eventueel gebundeld met
andere gelijkgezinde systemen, door GFSI (Global Food Safety Initiative).
Verschillende buitenlandse systemen zijn gebenchmarked met Global GAP, maar zowel in de
meeting met Red Tractor als op de A-NET meeting bleek dat de verschillende systemen een apart
voorstel kregen van Global GAP. Deze verdeel- en heers-strategie zorgt bij de leden van A-NET
voor nogal wat wrevel. Een alternatieve benchmark als basis voor de nationale systemen kan een
oplossing inhouden.
5.6 OVOCOM: 60% IKKB gecertificeerd primair product
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Op de R aad van Bestuur van OVOCOM werd gediscussieerd over de inkoopvoorwaarden waaruit
bleek dat afnemers niet aan het 60% t onnage IKKB gecertificeerd primair product geraken. J.
MAERTENS stelde voor om 60% IKKB of G-012 te eisen om dit te kunnen halen. Op termijn zou
hij willen komen tot het eisen van een G-012 en/of IKKB certificaat waarbij samengewerkt wordt
met een gecertificeerde loonwerker. Dit voorstel is niet weerhouden door de RvB van OVOCOM.
G. FICHEFET geeft bijkomend aan dat deze samenwerking met een gecertificeerde loonwerker
opgenomen is in de IKKB-certificatie en niet in de G-012. Het transport van granen naar GMP
bedrijven door een IKKB- of GMP-gecertificeerde transporteur is een niveau 1 eis, secundair
transport door gecertificeerde loonwerkers voor alle teelten is een niveau 2 eis.
R. COOLS stelt dat vanuit Vegaplan verdere opleiding voor de desbetreffende telers/regio’s kan
uitgewerkt en aangeboden worden. Een eventuele verlening van de overgangsperiode kan daarbij
helpen. Hij wijst ook op de noodzaak de misverstanden tussen de gids en IKKB i.v.m. kosten uit
de wereld te helpen.
6.

Databank
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.

7.

Communicatie

7.1 Communicatieplanning
De brief voor de H VIV’s werd eind juni naar de l eden van OVPG verstuurd. Het is echter niet
duidelijk of de bestuurders de brief reeds stuurden naar de leden van hun sectororganisaties.
To do: De bestuurders verspreiden dringend de desbetreffende brief voor zover dit nog niet
gebeurd zou zijn en brengen de Back Office hiervan op de hoogte.
8.

Varia

8.1 Domeinnamen
De domeinnamen “GIQF.be”, “IKKB.be”, “OVPG.be” en “PTMV.be” zijn blijkbaar ooit aangevraagd
en komen te vervallen. Vraag is of deze moeten vernieuwd worden. De raad van bestuur beslist
om enkel de namen “GIQF.be” en “IKKB.be” te behouden. Van op deze sites zou een onmiddellijke
link gemaakt moeten worden naar vegaplan.be.
To do: factuur GIQF.be en IKKB.be betalen en KAN Design vragen om links te leggen.
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1.

Volmacht aan

Vicevoorzitter

Secretariaat

Algemeenheden
1.1

Goedkeuring van de dagorde

De dagorde wordt goedgekeurd.
1.2

Goedkeuring van het verslag van de RVB van 29.09.2011

Het verslag wordt goedgekeurd. Op p4/4 moet de derde zin worden aangepast: Op termijn
zou hij willen komen tot het eisen van een G-012 en/of IKKB certificaat waarbij samengewerkt
wordt met een gecertificeerde loonwerker. Dit voorstel is niet weerhouden door de RvB van
OVOCOM.
2.

Administratief beheer
2.1

Functioneren van de Back Office

De voorzitter meldt dat Alain De Bruyn na nieuwjaar niet langer werkzaam zal zijn bij FWA en
dat Codiplan bijgevolg op zoek moet gaan naar een nieuwe voorzitter.
Tijdens de v oorzittersvergadering werd de w erkdruk besproken. Het snel bezorgen van
verslagen moet boven alles een prioriteit blijven. Verder blijven ook de ontwikkeling van de
sectorgidsen, IKKB en de uitwisselbaarheid belangrijk. Andere zaken zullen vertraagd worden.
Verder zal een profiel opgesteld worden voor het recruteren van een extra adviseur. Als er in
maart meer duidelijkheid zal zijn rond het organiseren van het generiek lastenboek Rundvlees,
zal beslist worden of en hoe de extra positie wordt ingevuld. P.APPELTANS dringt er op aan dat
in maart ook echt beslissingen genomen worden.
To do: Profiel opstellen nieuwe adviseur
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2.2

Lidmaatschap van KVBM

E. HOEVEN die E. INCALZA opvolgt bij KVBM heeft laten weten niet langer lid te willen zijn van
OVPG en Vegaplan. De voorzitter vraagt om dit administratief af te handelen maar betreurt de
beslissing aangezien deze sector toch een impact heeft op de primaire sector.
To do: Statuten en Staatsblad in orde brengen.
3.

Financieel beheer
Er zal een BTW controle komen voor de jaren 2009-2011. Dit is wellicht het gevolg van het
niet langer BTW plichtig zijn. Gezien er bij OVPG weinig transacties zijn, zou de controle
beperkt moeten zijn.
To do: Romain Cools bereidt samen met de boekhouder (UNIZO) de controle voor.

4.

Het Ketenoverleg
Binnen het ketenoverleg werd een werkgroep duurzaamheid opgericht. COMEOS neemt niet
deel, BB, Unizo en Fevia wel. Er zal in eerste instantie een oplijsting komen van de bestaande
systemen.
Het ketenoverleg heeft ook samengezeten met het FAVV en gevraagd naar een hervorming
van het systeem. Er was ook overleg tussen

P. Vanthemsche en minister

Laruelle. De

minister pleit voor een vereenvoudiging van het systeem zodat het behalen van een bonus
gemakkelijker wordt. Vanaf 2013 komt er een vereenvoudigde activiteitenboom. Deze werd nu
reeds verspreid, maar zal nog moeten bestudeerd worden om de impact in te kunnen schatten.
5.

IKKB Standaard / Sectorgids
5.1

WG Duurzaamheid

Het artikel werd op de website geplaatst. Er zou normaal nog een WG georganiseerd worden
waarbij het proces besproken zou worden, maar deze werd afgelast bij gebrek aan
aanwezigen. De volgende vergadering vindt plaats op 19 januari.
5.2

SG sierteelt

G. FICHEFET en E. NOTTEBAERE hebben een laatste keer samengezeten met AVBS en FWH
om de finale versie te bespreken. De laatste aanpassingen worden op dit moment gemaakt en
de gids zal eind deze week ingediend worden bij het FAVV. Het is voor de s ector zeer
belangrijk dat de gids nog in 2011 ingediend wordt.
6.

Uitwisselbaarheid
6.1

A-NET

M.ROSIERS stuurde namens Vegaplan een e-mail naar de leden van A-NET om nogmaals te
duiden op het belang van bilaterale overeenkomsten. Hier werd tot nu toe geen gevolg aan
gegeven. Er is in januari een overleg met QS en daar zal de w erking van A-NET opnieuw
geagendeerd worden. R. COOLS vraagt om in de toekomst, indien mogelijk, samen met A-NET
contact te zoeken met GFSI, zodat er via A-NET toch (inter)nationale erkenning van IKKB zou
kunnen komen.
De volgende bijeenkomst van A-NET is tijdens Fruit Logistica. B. WATERINK van VVAK zal ook
uitgenodigd worden.
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6.2

QS Samenwerking

Begin januari is er een bilateraal overleg QS-Vegaplan. Ze zijn van plan een Nederlandstalige
brochure op de Belgische markt te verspreiden zonder de vermelding van Vegaplan/IKKB.,
verder hebben we op voorhand geen inzake gekregen in de v olgende update van hun
standaard en hebben ze verschillende uitgebreide residubewakingsrapporten gevraagd op
korte tijd. Om bovenstaande punten te bespreken vindt een overleg plaats in Brussel met QS,
Vegaplan, VBT en Belgapom.
6.3

BENE Overleg

Zowel in juni als eerder deze maand was er een BENE-overleg. Belangrijkste punten in juni
waren de hernieuwde overeenkomst rond uitwisselbaarheid voor industriegroenten en het feit
dat GlobalGAP in Nederland een add-on heeft bij zijn standaard om te voldoen aan de
verwachtingen van de Nederlandse Suikerindustrie. Op die manier komt Global GAP op
hetzelfde niveau als VVAK.
In december was het belangrijkste punt de uitwisselbaarheid IKKB-VVA (aardappelen).
Ondanks het feit dat IKKB en het residuplan van Belgapom uitgebreider zijn dan VVA, weigert
VAVI een overeenkomst te tekenen gezien hun certificaat 1 jaar geldig is en het onze 3 jaar. R.
COOLS meldt dat honderden Belgische telers een VVA certificaat hebben en dus geen
probleem hebben met een extra certificaat, terwijl het Agrofront voor extra eisen in IKKB
steeds op de rem staat. Dit wordt nog besproken binnen de RvB van Vegaplan.
6.4

OVOCOM: 60% IKKB gecertificeerd primair product

Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.
7.

Databank
Dit wordt besproken op de RvB van Vegaplan.

8.

Communicatie
8.1

Brief afnemers

R. COOLS heeft de brief verspreid binnen Vegebe en Belgapom. P. APPELTANS merkt op dat
Vegaplan tijdens elke Raad van Bestuur van VBT aan bod komt. J. MAERTENS zal de brief
begin 2012 verspreiden samen met de brief van Vegaplan en Synagra.
Het gebruik van de da tabase door afnemers wordt kort besproken. Bij het overhevelen van
alle gegevens uit de oude databank naar de nieuwe werden voor alle bedrijven alle
sectororganisaties aangevinkt, waardoor de da tabank foute informatie bevat. Deze wordt
geleidelijk

aan

gecorrigeerd.

De

Raad

van

Bestuur

stelt

voor

de

lijsten

naar

sectororganisaties te sturen zodat de databank kan gecorrigeerd worden.
To do: lijsten van afnemers doorsturen naar federaties en gegevens in databank corrigeren.
9.

Varia
9.1

Vergaderkalender

De agenda wordt vervolledigd. De finale kalender wordt meegestuurd met het verslag
9.2

Algemene Vergadering
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de

De leden van de R aad van Bestuur gaan, gezien het beperkte budget en de hoge werkdruk,
akkoord met het voorstel om de algemene vergadering te organiseren zoals vorig jaar (in de
kantoren van Vegaplan, met een gastspreker). Verdere details komen in de volgende raad van
bestuur aan bod.
R. COOLS vraagt om op dat moment te communiceren rond het tienjarig bestaan van IKKB en
de behaalde verwezenlijkingen te onderlijnen.
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