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Steven De Cuyper wordt nieuwe voorzitter Vegaplan
De Raad van Bestuur van Vegaplan verkoos op 15 juni 2021 de heer Steven
De Cuyper tot voorzitter van de vereniging.
Steven De Cuyper is Agro-Directeur bij Agristo nv, een Belgische
onderneming en belangrijke wereldspeler in de ontwikkeling en productie van
diepgevroren aardappelproducten. Als voorzitter van Vegaplan volgt hij de
heer Mathieu Vrancken op, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de
Sectorvakgroep Akkerbouw bij Boerenbond. De heer Vrancken zal de rol van
ondervoorzitter op zich nemen. De voorzitter en de ondervoorzitter van
Vegaplan worden beurtelings gekozen uit de vertegenwoordigers van de
sectoren "primaire productie" en "handel en verwerking".
Steven De Cuyper stelt: «Agristo doet sinds vele jaren beroep op Vegaplan
Links : Dhr De Cuyper; rechts : Dhr
gecertificeerde grondstoffen. Kwaliteitsborging is voor ons essentieel! Vrancken
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Vandaar dat wij graag onze bijdrage willen leveren op het niveau van het kwaliteitsbeleid. De sterkte van
Vegaplan zit hem in het feit dat het ingebed is in de regionale structuren van België, dat er nauwe
samenwerking is met de overheden en dat alle betrokken partijen eraan meewerken. Voor ons als
exportland zijn de recent bereikte benchmark met GlobalG.A.P. evenals de erkenning van de nieuwe
module VegaplanFR door Frankrijk, belangrijke mijlpalen. Ze bieden zekerheid in onze internationale
handelsactiviteiten».

Bekijk videoclip over E-teeltfiche van Vegaplan
Wij krijgen regelmatig vragen van landbouwers over de online
teeltregistratie van Vegaplan. Wij hebben daarom een videoclip
van ca. 3 minuten samengesteld die u toont hoe u kunt inloggen
op het producentenportaal, hoe je uw percelen uit de
verzamelaanvraag kunt inlezen en welke andere nuttige
functionaliteiten er nog zijn. Klik hiernaast om de clip op YouTube
te bekijken. Noteer : Het gebruik van de E-teelt-/perceelsfiche is
gratis voor alle gecertificeerde landbouwers. Al uw
gegevens zijn strikt beveiligd en u kiest zelf welke gegevens u
met uw afnemer wenst te delen.

Raadpleeg jaarverslag 2020 van Vegaplan
“2020 was voor ons allen een moeilijk jaar”, stelt Mathieu
Vrancken, oud-voorzitter van Vegaplan. “Om elk risico op
besmetting te vermijden, hebben we de audits in de periode
maart-april
2020
tijdelijk
opgeschort.
Bijkomende
hygiënemaatregelen werden ingevoerd, om de veiligheid van
operatoren en auditoren te waarborgen. Ondanks corona
werden in 2020 meer dan 5.700 audits uitgevoerd bij
landbouwers,
waaronder
519
onaangekondigde
audits.” De landbouwers scoorden over het algemeen
opnieuw zeer goed. In het artikel onder varia komt u meer
te weten over de meest voorkomende vaststellingen. Ook bij
loonwerkers gebeurden er heel wat controles. Meer dan 500 audits werden door 28 auditoren van 8
certificeringsinstellingen gerealiseerd. En bij de meest recente Vegaplan Standaard NET voor siertelers
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werd een aanzienlijke stijging van het aantal aansluitingen geboekt. 93 siertelers werden in 2020
geauditeerd.
Vandaag is 60% van de Belgische landbouwbedrijven met plantaardige productie Vegaplan
gecertificeerd. Dit toont het belang aan van de Vegaplan Standaard, die zowel een garantie als een
aankoopvoorwaarde is voor afnemers van plantaardige producten. In termen van landbouwareaal loopt
dit cijfer op tot 67% van de landbouwgrond die voor plantaardige productie wordt gebruikt. Raadpleeg
het jaarverslag voor meer details en cijfers.
Op vlak van de ontwikkeling van de standaarden, werd 2020 gekenmerkt door de lancering van versie
4.0 van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard
voor de Loonwerkers. Wij nodigen u uit kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen in ons jaarverslag
en wensen u veel leesplezier!
VEGAPLAN / CODIPLAN

Extra waakzaamheid na overstromingen
De voorbije weken werden zowel Vlaanderen als Wallonië getroffen door ernstige
watersnood. Naast het menselijk leed dat deze rampen met zich meebrachten,
hebben ze ook een grote schade aangebracht aan de landbouw door overstroming
van bedrijven, weilanden en akkers. Door de chemische en microbiële
verontreiniging van het water is het mogelijk dat niet geoogste gewassen niet meer
geschikt zijn voor consumptie en drinkwaterbronnen voor dieren onbruikbaar
worden. Het is dan ook van het grootste belang dat de getroffen landbouwers in
het kader van hun autocontrolesysteem rekening houden met de mogelijke impact
van deze overstromingen op hun bedrijf en producten.
Voor plantaardige producten die rauw geconsumeerd kunnen worden (groenten en fruit) en waarvan het
te oogsten product in direct contact met het water kwam (zie ook bijlage 3 van de Vegaplan Standaard),
wordt aanbevolen deze te vernietigen indien ze binnen de twee weken na het contact met het water
worden geoogst. Na deze wachttijd wordt een extra monitoring aanbevolen voor alle plantaardige
producten die overstroomd werden. Ook voor volgteelten is blijvende aandacht voor zaken als
bodemverontreiniging, kwaliteit van irrigatiewater en kwaliteit en hygiëne van de geoogste producten
geboden.
Voor getroffen veehouders met overstroomde weiden of ondergelopen stallen, is het uitzonderlijk
toegestaan om een kudde in nood onder te brengen op een ander landbouwbedrijf met hetzelfde sanitair
statuut. Hierbij moet de veehouder bij verklaring op eer bevestigen dat hij zich in een noodsituatie bevindt,
zijn dieren niet met de dieren uit een ander beslag zullen worden gemengd en de gelijkwaardigheid van
de sanitaire statuten zal worden gerespecteerd.
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afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/overstromigen.asp
IPM: verplichte registratie bij OCI in Vlaanderen voor producenten
plantaardige productie en ruwvoeder
Wat is IPM ?
Geïntegreerde gewasbescherming, ook bekend als IPM (Integrated Pest Managment), is gericht op het
duurzame en rationele gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen tegen plagen, ziekten en
onkruiden. Op die manier draagt geïntegreerde gewasbescherming bij tot een ecologisch en economisch
verantwoorde teelt, met name door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken en het
gebruik van niet-chemische methoden te bevorderen. Als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
noodzakelijk is, moet dit op een weloverwogen manier gebeuren en met producten die het milieu het
meest ontzien en het minst gevaarlijk zijn voor de mens.
IPM is gebaseerd op 8 basisprincipes die moeten worden nageleefd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede landbouwpraktijken (GAP = Good agricultural practices)
Observatie en basiskennis
Interventie- of schadedrempels per schadelijk organisme
Het gebruik van alternatieve methoden
De keuze van gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (dosis en frequentie)
De toepassing van strategieën om resistentieontwikkeling tegen te gaan
Analyse van de resultaten van de gewasbescherming (optimalisering)

Een goede traceerbaarheid en het bijhouden van registers garanderen dat IPM correct wordt toegepast en
dat de verschillende voorschriften correct worden nageleefd. Daarom moet elk perceel worden
geïdentificeerd en moet het type gewas worden vermeld. De behandelingen en de data daarvan, alsook
het doelorganisme, de dosis en de handelsbenamingen van de producten moeten worden geregistreerd.
Het is ook aangewezen de basis waarop tot een behandeling werd besloten (waarschuwing, observatie,
advies...) te vermelden, evenals het resultaat van de behandeling.
IPM : een wettelijke verplichting !
Volgens de Europese Richtlijn 2009/128 betreffende het duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen, is
elke gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen sinds 1 januari 2014 verplicht geïntegreerde
gewasbescherming toe te passen. De gebruikers kunnen - als zij dit wensen - zich laten registreren bij
een erkende onafhankelijke controle-instelling (OCI), die hen om de drie jaar auditeert om hun een "IPM"attest te verlenen. Deze certificering kan tegelijk gebeuren met deze voor de autocontrole van de
sectorgids voor de primaire plantaardige productie (G040 - module A, B of D), of samen met de sectorgids
voor de primaire dierlijke productie (G040 – modules C en B), indien alle plantaardige productie gebruikt
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wordt als (ruw)voeder. Aangezien de IPM-eisen in de Vegaplan Standaard geïntegreerd zijn, zal een
Vegaplan-gecertificeerde landbouwer ook voor IPM in orde zijn. De eisen zijn te vinden op vegaplan.be.
In Wallonië heeft een landbouwer 2 mogelijkheden om te bewijzen dat hij de IPM-regels naleeft: ofwel
meldt hij zich aan bij een OCI die hem om de 3 jaar zal controleren om hem een "IPM" attest" te verlenen,
ofwel zorgt hij er zelf voor dat het lastenboek wordt nageleefd. Als hij wordt gecontroleerd, moet hij dit
kunnen bewijzen aan het “Département de la Police et des Contrôles” van de Waalse administratie.
Meer informatie betreffende IPM en de eisen waaraan je moet voldoen in Wallonië zijn te vinden op de
website van “Wallonie agriculture SPW” :
https://agriculture.wallonie.be/productions-integrees
In Vlaanderen is elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen verplicht zich te laten
registreren bij een OCI, die dus zal nagaan of aan alle voorwaarden is voldaan voor de toekenning van
een “IPM attest” (artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014).
Meer informatie betreffende IPM en de eisen waaraan je moet voldoen in Vlaanderen zijn te vinden op de
website van het “Departement Landbouw en Visserij” :
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming
Controles in Vlaanderen !
Tot nu toe werden door het Vlaamse Gewest geen controles uitgevoerd op de registratie van gebruikers
van gewasbeschermingsmiddelen bij een OCI. Alle Vlaamse landbouwers die over een verzamelaanvraag
en een fytolicentie beschikken, maar niet aangemeld zijn bij een OCI (niet Vegaplan-gecertificeerd / niet
IPM-geattesteerd), hebben onlangs een brief van het Departement Landbouw en Visserij ontvangen waarin
hen wordt gevraagd tegen 1 augustus 2021 aan deze verplichting te voldoen. Anders riskeert de
landbouwer een sanctie. Landbouwers die reeds zijn gecontroleerd voor IPM of Vegaplan en
“biolandbouwers” moeten geen bijkomende maatregelen treffen.
Ben ik als veehouder gehouden aan IPM ?
Iedereen die zelf of door een loonwerker professionele gewasbeschermingsmiddelen op zijn percelen
toepast of laat toepassen, wordt beschouwd als professioneel gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.
Aangezien producenten van groenten (voor de industrie of voor de verse markt) Vegaplan-gecertificeerd
moeten zijn, zijn de meeste van hen al in orde voor IPM. Maar de landbouwers actief in de primaire dierlijke
productie (G040 - module C) die ook planten (G040 - module B) voor eigen gebruik produceren
(voedergewassen), voor wie de Vegaplan-certificering dus niet verplicht is, moeten zich zo spoedig
mogelijk in orde stellen en zich bij een OCI aanmelden als dit nog niet is gebeurd. Zie daartoe
https://www.codiplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/lijst/oci-lijst.
Daarom wordt aanbevolen dat landbouwers in het Vlaamse Gewest, ongeacht of zij al dan niet G040Module C/B gecertificeerd zijn, maar die op hun percelen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, zich zo
spoedig mogelijk bij een OCI laten registreren om een « IPM »-attest te verkrijgen.
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Om uw situatie te kennen, kunt u de onderstaande beslissingsboom gebruiken:

VARIA

Wist je wat ? Welke de meest voorkomende vaststellingen tijdens
Vegaplan-audits zijn?
Jaarlijks maakt het Vegaplan secretariaat de balans op van de eisen waarvoor
tijdens Vegaplan audits het meeste vaststellingen van niet-conformiteit worden
gedaan. In onderstaande tabel vind je het overzicht met het hoogste aantal
vaststellingen voor de eisen van niveau 1, 2 en 3 over alle audits die in 2020
werden uitgevoerd. Je vindt er het aantal audits waarbij de eis van toepassing
was, evenals het beoordelingsniveau van de betreffende eisen. Ter herinnering,
niveau 1 non-conformiteiten moeten binnen drie maanden (in het geval van een
eerste audit) of binnen een maand (in het geval van een verlengingsaudit
worden gecorrigeerd om het certificaat te verkrijgen. Er is rekening gehouden
met alle eisen van de Vegaplan Standaard: deze van de sectorgids en deze in verband met duurzaamheid,
IPM, kwaliteit van plantaardige producten, enz.
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Eisen van niveau 1 (100% conform om certificaat te verkrijgen)

% NC

# audits

Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus :
schriftelijke overeenkomst tussen verhuurder en huurder van perceel
[Alle teelten - Vlaanderen]

9,54 %

1.373

Beschermende kledij (overall en laarzen, masker) voor gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden is beschikbaar, wordt niet
bewaard in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij.
[Alle teelten]

6,35 %

4.423

Identificatie van de producent en van het bedrijf.
[Alle teelten]

4,39 %

4.845

Beheer en opslag van Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen
(NBGM) en lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen
[Alle teelten]

4,10 %

4.344

Jaarlijkse eigencontrole aan de hand van de Vegaplan checklist
[Alle teelten]

4,04 %

5.452

Eisen van niveau 2 (min. 70 % om certificaat te verkrijgen)

% NC

# audits

Schriftelijke bevestiging over kwaliteit van plastiek beschermzeilen
(certificaat, verklaring op eer, productfiche,...)
[Ruwvoeder]

40,81%

2.127

Lijst van gewasbeschermingsmiddelen in het fytolokaal aanwezig
[Alle teelten]

30,55 %

4.419

28,76 %

5.021

Voor de uitbestede activiteiten, doet de landbouwer beroep op een
loonwerker die gecertificeerd is voor de Vegaplan Standaard voor de
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Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken.
[Alle teelten]

Regelmatige controle in het seizoen op fysische verontreinigingen
(glas, blikjes, plastiek, hout, etc.) en registratie van bevindingen
[Aardappelen, groenten, fruit]

23,04 %

2.287

Regelmatige controle van lokaas gebruikt bij ongediertebestrijding en
registratie
van
bevindingen.
Lokazen
aangeduid
op
de
bedrijfssituatieschets
[Alle teelten]

20,92 %

3.093

% NC

# audits

77,36 %

5.167

56,46 %

5.117

De meststofstrooier wordt afgesteld en onderhouden. Afdraaiproef en
registratie.
[Alle teelten]

32,27 %

4.401

Noteer het resultaat van de niet-chemische bestrijding (mechanisch,
biologisch, ...) op het perceelfiche.
[Alle teelten]

27,17 %

3.842

Besteed bijzondere aandacht aan de randen van het perceel
(aanwezigheid van glas, blikjes, plastic, hout, ...) en controleer ten
minste één keer vlak vóór de oogst. [granen, ruwvoeder]

15,63 %

4.114

Eisen van niveau 3 (aanbevelingen)

Noteer het resultaat van de fytobehandeling op het perceelfiche.
[Alle teelten]

Noteer op het perceelfiche op basis van welke monitoringsmethode
overgegaan is tot interventie (waarnemingen, waarschuwingsberichten,
monsteranalyse. …).
[Alle teelten]

