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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.
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
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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

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

28,76 %

5.021

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

Eisen van niveau 3 (aanbevelingen)

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

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

[Alle teelten]

