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DIERLIJKE PRODUCTIE

Terugkeer van vogelgriep: het FAVV waarschuwt pluimveehouders en
particuliere houders van pluimvee en vogels.
_______________________________________________________
De zuidwaartse migratie van trekvogels is begonnen. Sinds 13 november
2020 werden op 6 locaties de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel.
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Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere
verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels.
Er zijn gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij hobbyhouders bleken na laboratoriumanalyse negatief. Helaas bevestigt dit nieuws
dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels.
In België dateert de vorige vaststelling van het virus uit juni en juli 2017. Toen werden 13 uitbraken van
het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart 2017 werd het virus ook 4 keer vastgesteld bij wilde vogels.
Hoewel ons land niet de eerste bestemming is voor de meeste trekvogels, zijn de afgelopen weken
besmettingen met wilde vogels gemeld in Europa (Nederland, Duitsland, Duitsland, Denemarken, etc).
In Frankrijk betreft het twee uitbraken bij verkooppunten van hobbypluimvee. De besmettingen daar zijn
gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het hobbycircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook 2 Belgische
leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.
Ter herinnering: vogelgriep is een zeer pathogeen virus dat zich heel gemakkelijk verspreidt. Risicofactoren op boerderijen zijn o.a. buitenroutes, mensen, materieel, auto's, enz. De Bioveiligheid is dan ook
een sleutelwoord in deze periode!
Sinds 15 november 2020 legde Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in
België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.
• Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van
netten). Dit geldt ook voor particuliere houders. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun
dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbakken moeten
binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met
netten.
• Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,
… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan
voordien het geval was.
De geldende maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders
blijven uiteraard gelden:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
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Afrikaanse VarkensPest (AVP): België herwint zijn vrije status op Europees
niveau.
________________________________________________________
Op 20 november heeft de Europese commissie zijn goedkeuring gegeven om alle beperkingsgebieden "Afrikaanse varkenspest" (AVP) in
België op te heffen. Dit betekent dat we op Europees niveau terug de
vrije status herwinnen en dat België voortaan niet meer op de kaart
van getroffen landen in Europa staat. Deze terugkeer naar een normale situatie op Europees niveau bevestigt dat de ziekte officieel is
uitgeroeid. Dit zal de handel in ons varkensvlees binnen Europa vergemakkelijken. Het is bovendien een duidelijk signaal voor derde
landen die een embargo hebben ingesteld op Belgische varkensvlees.
Lees meer op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-11-20.asp

Nieuwe Salmonella regelgeving en nieuw vademecum bij pluimvee.
_______________________________________________________
Het Koninklijk Besluit van 20 september 2020, opgesteld in overleg met
de sector, actualiseert de praktische bepalingen van het Nationaal Programma voor de Bestrijding van Salmonella in Pluimvee. Details zijn te
vinden in de 3 circulaires van het FAVV1 gepubliceerd op 28 oktober
2020 en in de nieuwe versie van het Vademecum voor het houden van
pluimvee2.
Het is dus een nieuwe versie van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 om het in overeenstemming
te brengen met de nieuwe Europese regelgeving inzake de registratie van pluimveebedrijven. Dit KB is
nu van toepassing op alle vogelsoorten die onder de EU-definitie van "pluimvee" vallen, alsmede op
handelaren die legkippen aan particulieren verkopen en op bedrijven die alleen kippen of kalkoenen
houden voor de rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker van vlees en eieren voor consumptie.
Enkele aanbevelingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, zoals de toepassing van voorlopige
maatregelen zodra de aanwezigheid van salmonella wordt vastgesteld. Het ontwerp definieert ook de

1

http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20201028_Omzendbrief_Salmonella_pluimveetypevlees_V1.pdf; http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20201028_Omzendrief_Salmonella-legpluimvee_V1.pdf
2

http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20201028_VademecumSalmonella_NL_V.7_clean.pdf
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verplichte vaccinatie van legkippen en fokpluimvee en de registratie van de vaccinatiegegevens in Sanitel. Ook voor het houden van kippen of kalkoenen, voor de rechtstreekse verkoop van vers vlees en
voor het houden van leghennen voor de verkoop aan particulieren zijn specifieke controles en maatregelen nodig.
Het Koninklijk Besluit vereist ook toezicht op andere pluimveesoorten.

Op 21 april 2021 treedt de Europese "Animal Health Law" in werking,
die alle voorschriften met betrekking tot traceerbaarheid en
diergezondheid bundelt, inclusief IBR.
_______________________________________________________
Sinds 2012 bestrijdt België het IBR-virus. Heden heeft bijna 95% van de Belgische rundveebedrijven
een IBR-vrij statuut behaald. In 2014 heeft Europa het Belgische bestrijdingsprogramma goedgekeurd, wat maakt dat
we met het huidige IBR-programma kunnen voorkomen dat
besmette dieren ons grondgebied binnenkomen. In het kader van de nieuwe dierengezondheidswet (“Animal Health
Law”), voorzien op 21 april 2021, is er een harmonisatie naar
de nieuwe Europese wetgeving inzake IBR voorzien. Europa
aanvaardt het bestrijdingsprogramma van België, maar dan
wel voor een periode van maximaal 6 jaar, tot april 2027. Dit
is de termijn die België in acht moet nemen om officieel vrij
te worden van IBR, wat vereist dat ten minste 99,9% van de bedrijven en 99,8% van runderen IBR vrij
zijn, en dat er in België voor minimum 2 jaar niet meer wordt gevaccineerd. Ook dienen vanaf 21 april
2021 de Europese regels inzake IBR nageleefd te worden.
Vanaf het in werking treden van deze AHL op 21/4/2021, zijn er aangepaste voorwaarden van kracht
voor het behalen en het behouden van de IBR vrije status van een bedrijf. De rundveesector stimuleert
alle rundveebedrijven met een beperkt aantal IBR-dragers om de I3 of I4 status te behalen vóór deze
datum. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2021 verdere stappen van het AGROFRONT te verwachten
die verder bepalen welke de te nemen acties zijn op de resterende niet-vrije bedrijven.
De verenigingen zijn dit najaar gestart met een communicatieprogramma waar de nieuwe aspecten van
het stappenplan IBR en de vereisten binnen de nieuwe dierengezondheidswet (“AHL”) geleidelijk worden toegelicht. Veehouders en dierenartsen worden dit najaar via de nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de nieuwe fase in het IBR-programma, met als doel IBR volledig uit te roeien.
En in de andere landen?
Elke lidstaat is vrij om te beslissen of hij al dan niet deelneemt aan het Europese IBR-eradicatieprogramma. Sommige lidstaten hebben ervoor gekozen zich niet te laten registreren. Ze vallen daardoor
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niet onder deze maatregelen, maar profiteren niet van de daarmee samenhangende gezondheidsbescherming, d.w.z. dat zij inkomende besmette dieren op hun grondgebied niet kunnen verbieden. Het
is goed om eraan te herinneren dat de handel en de uitvoer worden vergemakkelijkt wanneer men
zich aan de eisen van dit Europese actieplan houdt. Dit is de keuze van Nederland, Spanje en Portugal.
De lidstaten die in het Europees controleplan zijn opgenomen, zijn in twee groepen verdeeld:
1. Landen die al officieel vrij zijn : Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland.
2. Landen die sanering ondergaan : België, het Groothertogdom Luxemburg, Italië en Frankrijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ARSIA voor Wallonië en DGZ voor Vlaanderen.

Kwaliteitsketen Carrefour bouwt verder op de Belbeef certificatie
_______________________________________________
In het kader van de ontwikkeling van de “Kwaliteitsketen Carrefour », steunt Carrefour vanaf heden voor het beheer ervan op de Belbeef-databank, met behoud
van de eigen specifieke eisen.
Rundvlees uit de Kwaliteitsketen Carrefour is 100% Belgisch, en wordt geproduceerd door CodiplanPLUS gecertificeerde bedrijven.
Belbeef is verheugd met het vertrouwen dat Carrefour in de Belbeef kwaliteitswerking stelt.

Codiplan/Belbeef zoekt een nieuwe Franstalige adviseur

CODIPLAN, gevestigd te Brussel, heeft als voornaamste taak het beheer
van de Sectorgids Autocontrole voor de dierlijke productie (G-040, module C),
de sectorgids voor dierenwelzijn, en het beheer van het markttoegangsysteem
CodiplanPlus. CODIPLAN is verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als
ook praktische coördinatie van deze kwaliteitssystemen. De leden van CODIPLAN zijn het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en de Fédération Wallonne de l’Agriculture.
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BELBEEF, gevestigd te Brussel, is een erkende Branche Organisatie, met als
voornaamste opdracht het beheer van de Belbeef Standaard. Dit is het ketenoverschrijdend
kwaliteitssysteem
in
de
rundvleesproductie.
De leden van BELBEEF zijn o.a. BFA, het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, de Fédération Wallonne de l’Agriculture, Febev, Comeos en de landsbond der beenhouwers.
Momenteel zijn Codiplan en Belbeef op zoek naar een (m/v):
ADVISEUR (FRANSTALIG)
Je functie
Je werkt 50/50 voor CODIPLAN en BELBEEF en wordt de vertrouwensfiguur voor alle partners. Je voornaamste doelstelling voor CODIPLAN is het onderhoud en de implementatie van de Sectorgids Autocontrole voor de dierlijke productie, de CodiplanPLUS lastenboeken en de gids voor dierenwelzijn (Codiplan Animal Welfare).
Voor BELBEEF is de voornaamste doelstelling het onderhoud en de implementatie van de Belbeef Standaard.
Daarenboven sta je voor beide organisaties mee in voor de communicatie (o.a. website, nieuwsbrieven,
infovergaderingen) en het beheer van de databanken met gecertificeerde deelnemers. Je onderhoudt
contacten met overheidsinstanties (FAVV, Gewestelijke diensten voor dierenwelzijn), DGZ en ARSIA,
beroepsfederaties, landbouwers, slachthuizen en uitsnijderijen, certificeringsinstellingen, en andere beheerders van lastenboeken. Je organiseert en neemt deel aan diverse werkgroepen, seminaries, opleidingen en informatievergaderingen.
Jouw profiel
Je genoot een opleiding als dierenarts, bio-ingenieur of industrieel ingenieur uit de richtingen algemene
landbouw, landbouweconomie, dierlijke productie, kwaliteitszorg. Belangrijk is dat je een goed zicht
hebt op de diverse aspecten die een rol spelen op het niveau van de landbouwexploitatie zelf en op de
dierlijke productie in het bijzonder. Enkele jaren relevante ervaring is een pluspunt om de vertaalslag
te kunnen maken van het beleid naar de praktijk. 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. Je bezit uitstekende redactionele vaardigheden en beheerst de
kunst
om
wetteksten
en
regelgeving
in
begrijpbare
taal
om
te
zetten.
Je komt in een nationale omgeving terecht dus je bent liefst vlot tweetalig Frans/ Nederlands, of je bent
op zijn minst bereid een ernstige inspanning te doen het Nederlands te leren.
Ons aanbod
In deze gevarieerde functie krijg je de kans 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. 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 naar vacature@codiplan.be. We behandelen elke vacature met discretie.
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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-B
______________________________
Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgids voor Primaire Plantaardige
Productie, publiceert Vegaplan een nieuwe versie van de Vegaplan Standaarden Primaire Plantaardige
Productie (versie 4.0). De nieuwe versie treedt definitief in werking op respectievelijk 30 januari 2021 en
27 januari 2021.
Aangezien de Sectorgids integraal opgenomen is in de overeenkomstige Vegaplan Standaard, heeft het
FAVV dan ook de nieuwe versie van de Vegaplan Standaard equivalent verklaard met de overeenkomstige
Sectorgids G-040. Dit betekent dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwer een gecombineerd certificaat
behaalt. Landbouwers genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de
inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen of activiteiten binnen hun bedrijf worden
afgedekt.
Meer dan 16.000 landbouwers in België zijn reeds volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd.
Wijzigingen in de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie
De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor
Primaire Plantaardige Productie behelst 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. Dit betekent concreet
dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en
behalve consumeerd 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.
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In aanvulling op de grondige herziening van het hoofdstuk waterkwaliteit vorig jaar, is nu bijkomend
bepaald dat wanneer een loonwerker instaat voor water-gerelateerde handelingen en de loonwerker niet
Vegaplan gecertificeerd is, de landbouwer de risicoanalyse van het gebruikte water moet opvragen. Dit is
belangrijk om te waarborgen dat het water steeds aan de minimale waterkwaliteitsvoorwaarden voldoet,
zoals beschreven in de Vegaplan Standaard. De minimale waterkwaliteit gebruikt voor wassen van containers, kisten en palloxen is nu ook beschreven.
Om een beter zicht te krijgen op de teeltrotatie, in het bijzondere met betrekking tot de risicobeperkende
maatregelen voor bijen in geval van gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaadgoed, dient de teelthistoriek tot 5 jaar beschikbaar te zijn (niveau2).
Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd. De glasbreukprocedure
werd aangevuld met te nemen maatregelen bij breuk van kwiklampen en hard plastic. Voor landbouwers
die voorverpakte producten verkoopt, gelden bepaalde etiketteringsvoorschriften. Deze wettelijke bepalingen zijn nu ook opgenomen in de Vegaplan Standaard.
Nieuwe versie geldt definitief vanaf 30 januari 2021
De Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie treedt in voege op 30 januari 2021. Vanaf dan
dienen alle audits volgens deze versies te gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan de nieuwere versie echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis
te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.
De Vegaplan Standaard alsook een overzicht van de wijzigingen zijn beschikbaar op de website vegaplan.be. Hier kan ook een handleiding worden geraadpleegd met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft
elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en
hij zijn perceels-/teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Er zal tegen januari 2021 ook opnieuw een functie worden ontwikkeld die toelaat om een checklist op maat te genereren.
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LOONWERKERS

Publicatie van de versie 2.0 van de Vegaplan Standaard voor
de loonwerkers en de versie 3.0 van de G-033
______________________________
Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgids voor de loonwerkers, publiceert Vegaplan een nieuwe versie van de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken (versie 2.0). De nieuwe versie treedt definitief in werking op 27 januari 2021.
Aangezien de Sectorgids integraal opgenomen is in de overeenkomstige Vegaplan Standaard, heeft het
FAVV dan ook de nieuwe versie van de Vegaplan Standaard equivalent verklaard met de overeenkomstige
Sectorgids G-033. Dit betekent dat de Vegaplan gecertificeerde loonwerker een gecombineerd certificaat
behaalt. Loonwerkers genieten van een vermindering van de inspectiefrequentie door het FAVV indien alle
activiteiten binnen hun bedrijf worden afgedekt.
Meer dan 1.230 loonwerkers in België zijn reeds volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd.
Wijzigingen in de Vegaplan Standaard voor loonwerkers
De aanpassingen aan de Vegaplan Standaard voor loonwerkers sluiten - indien van toepassing - aan bij de wijzigingen
voor de Vegaplan Standaard voor landbouwers. Zo werd hier
ook het hoofdstuk waterkwaliteit geïntegreerd, zoals dit eerder is gebeurd in de Vegaplan Standaard voor landbouwers.
Indien de loonwerker het gecontracteerde werk of een deel
hiervan aan een andere loonwerker uitbesteedt, moet deze
loonwerker gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard
voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken of gelijkwaardig met de scope die overeenkomt met de aangenomen
activiteit (niveau2). Daarnaast zijn er een aantal kleinere
verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd.
Nieuwe versies geldt definitief vanaf 27 januari 2021
De Vegaplan Standaard voor de loonwerkers treedt in voege op 27 januari 2021. Vanaf dan dienen alle
audits volgens deze versie te gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan de nieuwere versie
echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis te nemen
van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief – Herfst 2020

De Vegaplan Standaard alsook een overzicht van de wijzigingen zijn beschikbaar op de website vegaplan.be. Hier kan ook een handleiding worden geraadpleegd met pictogrammen, invullijsten en procedures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft
elke gecertificeerde loonwerker toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en
hij zijn perceels-/teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Er zal tegen januari 2021 ook een
opnieuw functie worden ontwikkeld die toelaat om een checklist op maat te genereren.

VARIA

Wist u dat? Er bestaat een webpagina om de evolutie van
de Vegaplan- en Codiplancertificatie op te volgen
Op onze website vindt u een overzicht met de belangrijkste cijfers betreffende de
Vegaplan- en Codiplan certificatie. Deze kerncijfers tonen het belang van de Vegaplan- en Codiplancertificering voor de primaire productie en voor de aannemers
van landbouwwerken.

