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Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘ressembling’ met
de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing
Sinds maart 2021, is de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie als “resembling scheme” verklaard met de Crops for Processing (CfP)
Standaard van GLOBALG.A.P.
De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de
grootste exporteur van diepvriesgroenten en verwerkte aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden
reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard
voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de Belgische productieoppervlaktes voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs
op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie
op vlak van certificering werden onderzocht.
Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust
voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de
Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk
grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de
IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden
beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.
Wat betekent dit in de praktijk?
De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die voor Vegaplan gecertificeerd zijn. Het
Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van
plantaardige producten bestemd voor verwerking. Opgelet! De benchmark geldt voor producten bestemd
voor verwerking. Bij groenten en fruit voor de versmarkt is wellicht nog steeds een IFA certificatie van
GLOBALG.A.P. noodzakelijk. Bij twijfel contacteert u best uw afnemer(s).
Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.
Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.
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https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/
https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP

