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VEGAPLAN / CODIPLAN

Toepassing voor de producenten : simuleer jouw gepersonaliseerde checklists
voor alle Vegaplan/Codiplan lastenboeken
__________________________________________
Naast de checklists die wij vrij beschikbaar op onze website aanbieden, bieden wij nu ook op het producentenportaal een checklistsimulator aan. Dankzij deze nieuwe tool kan je nu jouw checklist
op maat van jouw bedrijf opstellen voor alle Vegaplan en Codiplan
lastenboeken en sectorgidsen, en deze in jouw eigen portaal bewaren.
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Concreet betekent dit dat als je al een login had voor onze database, je via deze link kan inloggen op het
producentenportaal. Klik op 'Checklist simulaties' en vervolgens op ‘Voeg checklist simulatie toe’.
U hoeft dan alleen nog maar de gewenste lastenboeken te selecteren en jouw activiteiten aan te duiden
om jouw persoonlijke checklist te genereren. Om een checklijst voor verschillende lastenboeken te simuleren (bv. Standaard Vegaplan en G-040 C voor de dierlijke productie), moet je de oefening twee keer
herhalen. Al jouw simulaties kunnen worden opgeslagen in de rubriek « simulaties ».

In de loop van volgende week zal deze checklist-simulator ook rechtstreeks beschikbaar zijn op onze
website, voor landbouwers zonder login of voor wie dan ook die onze checklists wil bekijken.
Als je nog niet over een login voor de Codiplan/Vegaplan databank beschikt, kan je dit opvragen via
info@vegaplan.be of info@codiplan.be. Voor meer informatie kan je onze handleiding voor de webservice
voor de landbouwers en de loonwerkers raadplegen.
PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Nieuwe versie Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige productie
vanaf 1 februari : wat is gewijzigd en wat verdient jouw specifieke aandacht?

__________________________________________

Op 1 februari 2021 wordt de nieuwe versie van de Vegaplan
Standaard Primaire Plantaardige Productie definitief van
kracht.
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:
Plantengezondheid
•

De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie betreft de
integratie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten worden voorzien.
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Dit betekent concreet dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en die - behalve
geconsumeerd ook kunnen worden opgeplant, zoals kruiden of eetbare bloemen in pot, onder een
nieuwe categorie “Groenten versmarkt paspoortplichtig (Gvmp)” vallen.
Groenten voor consumptie die verkocht worden met perskluit (bijvoorbeeld sla, waterkers) zijn
vrijgesteld van de paspoortplicht.
Voor witloofwortelen is de paspoortplicht afhankelijk van de situatie: witloofwortelen geteeld in
België voor de forcerie in België, voor eigen rekening of als contractteelt, zijn niet paspoortplichtig
en vallen onder de productgroep “Industriegroenten akkerbouwmatig”. De witloofwortelen die worden verhandeld tussen professionelen of die in de handel worden gebracht tussen de lidstaten,
worden gecategoriseerd onder de productgroep “plantgoed” en vereisen wel een plantenpaspoort.
Operatoren die over een erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten beschikken dienen
voortaan alle relevante informatie over de plantenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar
bij te houden.
Opslag gewasbeschermingsmiddelen
•

De vermelding van de fytolicentie op de toegangsdeur was eerder een aanbeveling en is nu verplicht.

Opslag van product
•

•
•

De opslagvoorwaarde voor graan werden verduidelijkt: Korte opslag (<6 weken) kan in een niet
afgesloten gebouw. Bij langdurig opslag (>6 weken) moet het gebouw afgesloten zijn. Stockage
buiten is verboden.
Het verbod dat al bestond op het gebruik van onafgeschermde kwikthermometers, geldt nu ook
voor onafgeschermde kwiklampen.
De glasbreukprocedure werd uitgebreid met harde plastic evenals met de bijzondere bepalingen in
geval van glasbreuk van kwiklampen.

Teelthistoriek
•

De landbouwer heeft voor alle percelen toegang tot de teelthistoriek van de voorbije 5 jaar. Dit
geldt ook voor percelen in het kader van seizoenspacht.

Personeel & derden
•

In het begin van het seizoen overloopt overloopt de landbouwer de hygiëne instructies met zijn
personeel.

Quarantaine organismen
•
•

De lijst met de meldingsplichtige organismen werd uit de Standaard geschrapt. Voortaan wordt
verwezen naar een lijst die steeds up-to-date is op de FAVV-website.
De vaststelling van bacterievuur in boomgaarden is enkel nog meldingsplichtig in de bufferzones.
Ongeacht binnen of buiten een bufferzone, dienen de besmette waardplanten wel zoals voorheen
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tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats gesnoeid te worden. Bij een verspreide of terugkerende besmetting dient men de planten af te zetten tegen de grond of te rooien. De verwijderde plantendelen moeten vernietigd worden volgens de instructies van het FAVV.
Waterkwaliteit
•

•

Indien de landbouwer beroep doet op een loonwerker die water gebruikt voor activiteiten die een
risicoanalyse en een wateranalyse vereisen dient hij de risicoanalyse en/of een wateranalyse op te
vragen bij de loonwerker indien deze niet gecertificeerd is voor de Vegaplan Standaard voor Loonwerkers.
Voor fruit of groenten “Klaar voor consumptie”: Water gebruikt na-oogst voor het wassen van
kisten, containers, verpakkingsmateriaal en palloxen moet minstens “schoon water” zijn wanneer
deze recipiënten gebruikt worden vóór de laatste spoeling van het product. Wanneer deze gebruikt
worden als eindverpakking, moet de laatste spoeling gebeuren met water van minstens “microbiële
drinkkwaliteit” Meer uitleg vind je in bijlage 3 van de Vegaplan Standaard.

Etikettering voorverpakte producten
•

Voor producten die op het landbouwbedrijf voorverpakt worden, gelden enkele verplichte aanduidingen op het etiket. Men spreekt van een voorverpakking wanneer het verpakkingsmateriaal het
levensmiddel geheel of ten dele bedekt, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd
zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen directe verkoop aan de consument en verkoop
aan de handel. Ook gelden voor de meeste verse groeten en fruit handelsnormen met bijkomende
aanduidingsvoorschriften. Meer detail en uitleg vind je in onze handleiding onder punt 6.2.3.

Tools voor de voorbereiding van een Vegaplan audit
__________________________________________
Jouw Vegaplan-audit is gepland in de komende weken en je wilt zich voorbereiden? Vegaplan biedt je
verschillende gratis tools aan om je te helpen!
Gepersonaliseerde checklijst in functie van jouw activiteiten
De Vegaplan Standaard-checklist zal variëren op basis van verschillende criteria, zoals de regio waar jouw
percelen zich bevinden of de gewassen die je op jouw bedrijf heeft. Met onze checklijst simulator tool
kan je een checklist genereren met alleen die vragen die relevant zijn voor jouw bedrijf. Je vindt deze
simulator op onze databank. Voor meer informatie, zie het artikel « Toepassing voor de producenten :
simuleer jouw gepersonaliseerde cheklists”.
In de loop van volgende week zal deze checklist-simulator ook rechtstreeks beschikbaar zijn op onze
website, voor landbouwers zonder login of voor wie dan ook die onze checklists wil bekijken.
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Jouw certificeringsinstelling (OCI) kan je ook begeleiden bij het opmaken van jouw gepersonaliseerde
cheklijst en kan je een login bezorgen voor onze databank. Hier vind je de lijst van de erkende OCI’s.
Handleiding voor de producenten
U wilt jouw pictogrammen afdrukken? Een typedocument verkrijgen om jouw fytoproducten te registreren
? De eisen raadplegen en risico's schatten betreffende
de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt bij de
voor- en naoogstbehandelingen ? Deze informatie en
veel andere vind je in de « Handleiding voor de landbouwers ».
FAQ
Veel van jouw mogelijke specifieke vragen zijn al beantwoord in de Vegaplan FAQ’s. Voor bijkomende
vragen kan je een mail sturen naar info@vegaplan.be of kan je terecht bij jouw OCI - Hier vind je de lijst
van de erkende OCI’s.

Vacature: adviseur Digitalisatie & Communicatie
__________________________________________
VEGAPLAN vzw, gevestigd te Brussel, heeft als opdracht het beheer van het
gelijknamig kwaliteitsborgingssystem voor de primaire plantaardige sector. Vegaplan telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers en staat in voor
voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten. Naast de ontwikkeling en het beheer van de lastenboeken, beheren wij
de databank waarin alle deelnemers en hun certificatiestatus ingevoerd zijn. Tevens houden wij toezicht op de controles, organiseren opleidingen en zorgen voor
informatie en communicatie aan alle geïnteresseerden. Het Vegaplan team werkt
nauw samen met de ledenorganisaties zijnde de federaties van de afnemers (verwerking van en handel in
plantaardige grondstoffen & producten) enerzijds en vertegenwoordigers van de land-& tuinbouwers anderzijds.
Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v)
ADVISEUR DIGITALISATIE & COMMUNICATIE
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Je functie
De digitalisatie in de agro-voedingssector is in volle gang en heeft ook zijn weerslag op kwaliteitsborgingssystemen zoals VEGAPLAN. Als adviseur werk je mee aan de digitale transitie. Je beheert het teeltregistratiesysteem van Vegaplan en coördineert diverse projecten rond data-sharing. Hiervoor breng je de
noden van de land- en tuinbouwer en hun afnemers in de keten in kaart en vertaal je deze tot een concreet
actieplan voor onze software ontwikkelaar. Ook de uitwisseling van gegevens vanuit het systeem met
externe partners worden door jou gecoördineerd. Als expert sta je mee in voor de communicatie naar de
stakeholders (o. a. website, nieuwsbrieven, publicaties, seminaries), organiseert informatievergaderingen
en ontwikkelt opleidingstools voor gebruikers en andere partijen in de keten. Je onderhoudt contacten met
overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven uit de schakel handel en verwerking, certificeringsinstellingen, andere beheerders van lastenboeken, en landbouwers en loonwerkers.
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Diploma in een wetenschappelijke richting (agro- of voedingstechnologie, industrieel ingenieur landbouw, bio-ingenieur, biochemie, biologie,...) of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt affiniteit met het vertalen van concrete problemen naar de taal van software ontwikkelaars.
Ervaring en expertise in communicatie. Je hebt sterke redactionele- en communicatieve vaardigheden.
Je komt in een nationale omgeving terecht en bent dus liefst vlot tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt.
Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin.
Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een analytische geest kenmerken je profiel.
Enkele jaren functierelevante ervaring is een pluspunt om de vertaalslag te kunnen maken van het
beleid naar de praktijk.

Ons aanbod
In deze gevarieerde functie krijg je de kans om jezelf te ontplooien in een klein team waar jouw bijdrage
nog het verschil kan maken. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename
werksfeer, samen met de collega’s van Codiplan en Belbeef, met wie we het kantoor en de databank delen.
Een opportuniteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de landbouwsector en meer specifiek de
plantaardige productie. Tevens wordt er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen
aangeboden.
Interesse? Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief en
volledige Curriculum Vitae. Of heb je nog vragen? Bel dan naar Brigitta Wolf op +32 471 857 283. Solliciteer via het email-adres mailto:vacature@vegaplan.be. Wij behandelen elke kandidatuur met discretie.
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DIERLIJKE PRODUCTIE

CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork
__________________________________________
Begin 2020 hebben de bestuurders van Codiplan en Belpork beslist
om de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus, die beide uitwisselbaarheid kenden met het QS systeem in Duitsland, te laten
samensmelten. Het resultaat is het BePork kwaliteitssysteem.
Codiplan blijft verantwoordelijk voor de invulling van de wettelijke
bepalingen op het niveau van de varkensproductie, Belpork neemt
de bovenwettelijke bepalingen voor zijn rekening, evenals de schakels transport, slachting en verwerking.
Het BePork-kwaliteitslabel is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Dat betekent concreet
dat de export naar Duitsland via dit lastenboek gegarandeerd blijft, zonder bijkomende eisen.
Welke gevolgen heeft de oprichting van BePork voor de Codiplan PLUS deelnemers ?
Met de opstart van BePork zal het CodiplanPLUS lastenboek en zijn certificaten uitdoven. Bij Codiplan PLUS
deelnemers die in het nieuwe BePork systeem stappen, zal de eerstvolgende audit volgens het BePork
lastenboek uitgevoerd worden. Dat zal resulteren in een BePork certificaat. De einddatum van dit certificaat zal net zoals bij CodiplanPLUS gelijk zijn aan de einddatum van hetG040 autocontrole certificaat.
Om deze overstap te maken dient het online aansluitingsformulier dat je terugvindt op de Belpork website ingevuld te worden.
Wat indien je niet wenst in te stappen in het nieuwe BePork kwaliteitssysteem?
Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in de loop van 2021, is het nog nog tot de einddatum van dit
certificaat mogelijk om varkens te leveren onder CodiplanPLUS varken aan QS gecertificeerde slachthuizen,
maar er is geen verlenging volgens het CodiplanPLUS lastenboek meer mogelijk.
Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2022 of later, zal het definitief stopgezet worden op
31/12/2021.
Om de uitwisselbaarheid met QS gedurende 2021 te kunnen blijven garanderen, zullen op de bedrijven
waar varkens afgemest worden en die zouden beslissen de overstap naar BePork niet te maken, de 12
bloedstalen die genomen worden in het kader van het Aujeszky onderzoek, bijkomende geanalyseerd
worden op Salmonella. De kosten voor deze Salmonella analyses zijn net zoals voorheen ten laste van
de betrokken varkenshouder.
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Meer info
Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we je graag naar de website , of naar
de helpdesk van de collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer 02 552 81
44.
Voor specifieke vragen betreffende het CodiplanPLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare, kan
je terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.
Zie ook de Codiplanwebsite voor bijkomende info.

LOONWERKERS

Nieuwe versie Vegaplan Standaard Loonwerk vanaf 1 februari : wat is gewijzigd en wat verdient jouw specifieke aandacht ?
__________________________________________
Op 1 februari 2021 wordt de nieuwe versie van de Vegaplan
Standaard Loonwerk definitief van kracht. Hieronder geven
we een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Sommige zijn reeds van toepassing in de Vegaplan Standaard
voor de landbouwers en daarom misschien reeds gekend
omwille van een eerdere publicatie van Vegaplan.
Toepassingsgebied
Het “snijden van aardappelpootgoed” werd als activiteit aangevuld.
Opslag gewasbeschermingsmiddelen
•
•

Bij opslag van gewasbeschermingsmiddelen dient de loonwerker voortaan een inventaris op te
stellen van de gestockeerde gewasbeschermingsmiddelen.
De vermelding van de fytolicentie op de toegangsdeur was eerder een aanbeveling en is nu verplicht.
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•

Voor Wallonië gelden bijzondere bepalingen voor de opvangbakken : indien de hoeveelheid opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen ≥25 kg en < 5 ton bedraagt, moet het lokaal of de opslagruimte zo ontworpen zijn dat een effectieve opvang verzekerd is. De capaciteit van de het opvangsysteem moet groter of gelijk zijn aan het volume van de grootste verpakking en minstens gelijk
aan een kwart van het totaal volume van opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen.

Opslag van product
•

•

•
•

De opslagvoorwaarde voor graan werden verduidelijkt: korte opslag (<6 weken) kan in een niet afgesloten gebouw. Bij langdurig
opslag (>6 weken) moet het gebouw afgesloten zijn. Stockage
buiten is verboden.
Wanneer bij ruwvoeder plastic beschermzeilen worden gebruikt,
mag het plastic geen risico vertonen voor de dierengezondheid.
De toeleverancier moet een schriftelijke bevestiging hiervan verstrekken. Dit kan een certificaat, productfiche of verklaring op
eer zijn, die bevestigt dat de kwaliteit van het plastic geschikt is
voor gebruik als beschermzeil van voeder en geen risico inhoudt
voor het diervoeder en voor de gezondheid van dieren.
Voor het geval dat de toeleverancier geen certificaat of productfiche ter beschikking kan stellen, heeft Vegaplan een standaard
“verklaring op eer” opgesteld die als alternatief gebruikt kan worden. Klik op de link hieronder naar eis 1.2.37*
Algemeen geldt dat plastic dekzeilen of dekzeilen bestaande uit andere materiaal niet mogen hergebruikt worden als zij in direct contact kunnen komen met het voeder.
Het verbod van onafgeschermde kwikthermometers, geldt nu ook voor onafgeschermde kwiklampen.
De glasbreukprocedure werd uitgebreid met harde plastic evenals met bijzondere bepalingen in
geval van glasbreuk van kwiklampen

Personeel & derden
•
•
•

•

In het begin van het seizoen overloopt de loonwerker overloopt de hygiëne instructies met zijn
personeel.
Bij manuele handelingen aan industriegroenten dienen blauwe handschoenen te worden gebruikt.
Wanneer het gecontracteerde werk of een deel hiervan aan een andere loonwerker wordt uitbesteed, moet deze eveneens gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Loonwerk (of gelijkwaardig).
De toegang tot de bedrijfsruimtes voor onbekenden moet vermeden worden (bijvoorbeeld door een
bord met 'Geen toegang voor onbevoegden' te plaatsen aan de ingang van het bedrijf.

Plantengezondheid
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•

•

De nieuwe plantengezondheidswetgeving vereist dat alle planten die bestemd zijn voor opplant en
verhandeld worden tussen professionelen, een plantenpaspoort moeten hebben. De loonwerker
moet erop toezien dat de kleinste verkoopseenheid van de partijen van het plant- of zaaigoed dat
paspoortplichtig is, effectief voorzien is van een plantenpaspoort bij het in verkeer brengen.
Elke professionele operator die paspoortplichtige planten ontvangt of levert (aankoop en/of verkoop), moet de traceerbaarheid ervan kunnen garanderen. Dit betekent dat hij de plantenpaspoorten of een register met de gegevens van de plantenpaspoorten dient bij te houden (minstens 3 jaar
bewaren!)
Wanneer plantgoed als uitgangsmateriaal wordt gebruikt, dient de loonwerker de gegevens van
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de opkweek aan de landbouwer ter beschikking te stellen.

Waterkwaliteit
In 2019 werden nieuwe richtlijnen voor de waterkwaliteit in het lastenboek voor de landbouwers opgenomen. Deze zijn nu ook van toepassing voor de loonwerker als de gebruikte waterbron onder zijn verantwoordelijkheid valt.
Voor groenten bestemd voor de versmarkt (via handel of rechtstreeks aan de consument) en voor fruit
(kleinfruit en vers fruit) dient voortaan een schriftelijke identificatie en risicoanalyse van de waterbronnen uitgevoerd te worden, en dit zowel voor de voor-oogst als voor de na-oogst activiteiten. In
functie van deze risicoanalyses dient de waterkwaliteit aan de hand van waterstalen te worden aangetoond.
Meer uitleg zoals ondersteunende schema’s voor de risicoanalyse vind je in de handleiding onder 5.6
‘Irrigatie en waterkwaliteit’ of in annex 3 in de Vegaplan Standaard.

Tools voor de voorbereiding van een Vegaplan Loonwerkers audit?
__________________________________________
Jouw Vegaplan-Loonwerkers-audit is gepland in de komende weken en je wilt zich voorbereiden? Vegaplan
biedt je verschillende gratis tools aan om je te helpen!
Gepersonaliseerde checklist in functie van jouw activiteiten
De Vegaplan Standaard loonwerkers-checklijst zal variëren op basis van verschillende criteria, zoals de
activiteiten die je uitvoert en de regio waar je de werkzaamheden uitvoert. Met onze checklijst simulator
tool kan je een checklist genereren met alleen die vragen die relevant zijn voor jouw bedrijf. Je vindt deze
simulator op onze databank. Voor meer informatie, zie het artikel “Toepassing voor de producenten :
simuleer jouw gepersonaliseerde cheklists”.
In de loop van volgende week zal deze checklist-simulator ook rechtstreeks beschikbaar zijn op onze
website, voor landbouwers zonder login of voor wie dan ook die onze checklists wil bekijken.
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Indien je problemen ondervindt bij het opmaken van jouw gepersonaliseerde checklijst, kan je contact
opnemen met ons via info@vegaplan.be.
Handleiding voor de loonwerkers
Je wilt jouw pictogrammen afdrukken? Een typedocument verkrijgen om jouw fytoproducten te
registreren ? De eisen raadplegen en risico's inschatten betreffende de kwaliteit van het water
dat gebruikt wordt bij de voor- en naoogstbehandelingen ? Deze informatie en veel andere vind
je in de « Handleiding voor de loonwerkers ».
FAQ
Veel van jouw mogelijke specifieke vragen zijn al beantwoord in de Vegaplan FAQ’s. Voor bijkomende
vragen kan je terecht bij jouw OCI - Hier vind je de lijst van de erkende OCI’s.

VARIA

Wist je dat? Vegaplan Standaard Niet Eetbare Tuinbouwteelten (NET): de
certificatie voor IPM sierteelt, de sectorgidsen G-040 D en G-043 en de
maatregelen betreffende het vermeerderingsmateriaal in één audit !
De eisen in de Vegaplan Standaard NET zijn wettelijke regels. Het zijn namelijk alle eisen uit de sectorgidsen G-040 D en/of G-043 (onder de bevoegdheid van het FAVV) en de IPM eisen (onder de bevoegdheid van de
Gewesten). Dankzij het bundelen van al deze eisen in de Vegaplan Standaard NET hebt je als gecertificeerde sierteler de zekerheid dat je aan al
jouw wettelijke verplichtingen voldoet. In samenwerking met de overheden
heeft Vegaplan ervoor gezorgd dat de wettelijke voorschriften gemakkelijk
in de praktijk kunnen worden toegepast.
Dankzij de Vegaplan Standaard NET kan je de certificatie bekomen voor
alle regels (FAVV + Gewesten) via één enkel audit om de drie jaar. Deze Standaard slaat zowel op
de handel als op de productie, zodat de siertelers die ook als handelaar optreden slechts één enkele
certificatie nodig hebben om recht te hebben op de korting op de jaarlijkse FAVV-heffing.
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Tabel 1: de verschillende elementen waaruit de Vegaplan Standaard NET bestaat

Kortom: in één enkele audit bekomt je de certificatie voor de sectorgids (G-040 D/G-043), de IPM
sierteelt-maatregelen en de eisen betreffende het vermeerderingsmateraal.
In de praktijk: hoe kan je zich laten certificeren voor de Vegaplan Standaard NET ?
De checklist evenals het volledige lastenboek vind je op de Vegaplan website. Als producent en/of
handelaar neemt je contact op met een certificeringsinstelling (OCI). Die komt dan binnen de 9
maanden een audit uitvoeren en levert u, indien je aan de eisen voldoet, een certificaat dat geldig
is voor drie jaar. Elk jaar moet je jouw eigen autocontrole uitvoeren op basis van de checklijst. Na
drie jaar kan het certificaat worden vernieuwd via een nieuwe audit.
Hier vind je de lijst van de erkende OCI’s. Ook op onze website stellen wij een tool ter jouw beschikking om een offerte aan te vragen aan meerdere OCI’s.

