ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Overzicht

Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid
Daar zorgen voor !
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VOORWOORD
Eind jaren 90 hebben de partners van de plantaardige keten (landbouworganisaties,
handelaars en verwerkers) zich verenigd in een interprofessioneel overleg om een
markttoegang-systeem op te stellen voor de plantaardige productie, teneinde de
productkwaliteit te optimaliseren en vertrouwen te waarborgen op de nationale en
internationale markt. Uit dit interprofessionele overleg ontstond de Vegaplan
Standaard die de sleutelementen omvat inzake voedselveiligheid, traceerbaarheid en
kwaliteit van de geleverde producten. In 2014 zijn er extra vereisten in het kader
van duurzaamheid bijgekomen, waaronder de IPM-vereisten.

De Vegaplan Standaard is ontwikkeld voor alle teelten (behalve de sierteelt) en past
binnen een globale aanpak die ernaar streeft de kwaliteit van de voedselketen te
verbeteren, met inbegrip van de dierenvoeding. Met de certificering is het namelijk
mogelijk om de kwaliteit van de bijproducten afkomstig van de verwerking van
plantaardige grondstoffen te garanderen. Een Standaard bestemd voor loonwerkers
verzekert de kwaliteit van de dienstverlening.
Het Vegaplansysteem kan niet doeltreffend worden zonder actieve steun van de
privésector, de overheid, de nationale en internationale partners, de
onderzoeksinstellingen… Deze essentiële samenwerking kan de positie van het
Vegaplansysteem versterken als kwaliteitswaarborg voor producten geleverd binnen
de Belgische plantaardige sector.
Dit verslag geeft een kort overzicht van de activiteiten in het jaar 2016 binnen
Vegaplan vzw. Een uitvoerige PowerPoint presentatie is beschikbaar op de website
van de v.z.w.
(http://www.vegaplan.be/nl/over-ons/publicaties-en-media/jaarverslagen).
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BEHEER EN ONTWIKKELING VAN DE LASTENBOEKEN
De kernactiviteit van Vegaplan is het beheer en de ontwikkeling van de
lastenboeken. Het gaat niet alleen om het beheren van de technische inhoud van
het lastenboek, maar ook van de certificeringsregeling en het overleg met de
betrokken
actoren
(overheden,
beheerders
van
andere
lastenboeken,
certificeringsinstellingen,…). Dit overleg is belangrijk en heeft geleid tot een uniek
publiek-privaat partnerschap. De Vegaplan Standaard is immers de eerste
privéstandaard die erkend werd door de bevoegde overheden (FAVV en gewestelijke
overheden) als controlemiddel voor het in acht nemen van de voedselveiligheid, de
traceerbaarheid en het geïntegreerd beheer van pesticiden. Door deze goedkeuring
worden bijkomende officiële inspecties voor landbouwers vermeden.
Deze erkenning impliceert een flexibel en evolutief systeem. De Vegaplan Standaard
moet inderdaad een rechtstreekse respons mogelijk maken bij duidelijke vragen
vanuit de sector, de overheden of de afnemers, en behelst het opvolgen van de
ontwikkeling van de vereisten van de markt en de regelgeving. Het regelmatig
bijwerken
en
ontwikkelen
van
instrumenten
ten
dienste
van
landbouwers/loonwerkers blijven een prioriteit binnen de taken van Vegaplan, met
het oog op het vergemakkelijken van de voorbereiding op en het welslagen van de
audit.

Acties in 2016
 Beheer en ontwikkeling van de lastenboeken
 Bijwerken van de Sectorgids ‘Loonwerkers ‘ (G-033) (v2.0 dd
30.05.16)
 Opstellen van de Vegaplan Standaard ‘Loonwerkers’ (v1.0 dd
30.05.16)
 Ondertekenen van een overeenkomst met NAVEX/AVBS/ABS/FWH (G043)
 Nadenken over de haalbaarheid van een Vegaplan Standaard voor
niet-eetbare producten
 Tools
 Opstellen van een ‘Vegaplan Standaard Loonwerkers’ handleiding –
elektronisch formaat
 Ontwikkeling van een checklijst-elektronisch formaat (Excel)
 Overwegen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een
elektronische perceelsfiche
 Actualisering van de FAQ
 Erkenning door het FAVV van de equivalentie tussen de Vegaplan
Standaard ‘Loonwerkers’ en de Sectorgids ‘Loonwerkers’
 Het voorgeschreven wekelijks toezicht
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INTIGRITEIT VAN HET CERTIFICERINGSSYSTEEM
De waarde van een lastenboek wordt bepaald door die van het bijbehorend
integriteitsprogramma. Op het ogenblik zijn 10 certificeringsinstellingen erkend
voor controle van de Vegaplan Standaard ‘Primaire Productie’, en 8 voor de versie
‘Loonwerkers’. Door de begeleiding, de opvolging van de certificeringsinstellingen
alsook de verificatie van het navolgen van de certificeringsregeling kunnen de
kwaliteit en geloofwaardigheid van de uitgevoerde controles gewaarborgd worden.
De geloofwaardigheid van het systeem is ook afhankelijk van de preventieve en
reactieve maatregelen die genomen worden om eventueel incidenten te voorkomen
die het in het systeem gestelde vertrouwen grote schade kunnen berokkenen. Daarom werd een handboek voor crisisbeheer ontwikkeld.

Acties in 2016
 Controle van de OCI’s
 Opvolging van de tussentijdse/onaangekondigde audits uitgevoerd
door de OCI’s
 Controle van de jaarverslagen van de OCI’s
 Ontwikkeling van een standaard elektronisch ‘jaarverslag’ formaat
voor de OCI’s
 1 administratieve audit op de zetel van B&S Qualicert
 Jaarvergadering van de Nationale Adviesraad die moet de
transparantie en de objectiviteit van de certificatie programma’s van
de OCI’s waarborgen
 Opleiding van de OCI’s
 1 ‘Biociden’ workshop voor de auditoren
 1 IPM’ workshop georganiseerd door de Vlaamse overheden
 3 informatievergaderingen voor de OCI coördinatoren
 2 OCI/FAVV overlegbijeenkomsten
 5 opleidingen voor nieuwe auditoren
 4 examensessies voor erkenning van 15 nieuwe auditoren
 Opstellen van een handboek voor incidentenbeheer
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INTERNATIONALISERING
Aangezien België een netto-exporteur van plantaardige producten is, is het essentieel dat
Vegaplan speciale aandacht besteedt aan internationalisering, dat bovendien het
belang van certificering voor landbouwers en loonwerkers versterkt. Op dit moment
wordt het Vegaplan certificaat erkend door Q&S in Duitsland en door VVAK, VAVI en VKL
in Nederland. Het is van wezenlijk belang om internationale ontwikkeling na te streven
om het Vegaplan systeem te consolideren en op internationaal vlak benchmarking met
analoge systemen te zoeken.

Acties in 2016
 Uitwisselbaarheidsakkoorden
 Overlegbijeenkomst met het internationale A-NET platform
 Overlegbijeenkomst met het BENE platform – Herbevestiging van
uitwisselbaarheidsakkoord
 Overlegbijeenkomst met QS
 Amélioration du système d’échange électronique de données avec QS
 Internationale erkenningen
 Benchmark met het systeem van SAI ‘Sustainable Agriculture
Initiative’ - FSA 2.0 (score ‘zilver’ voor akkerbouwmatige teelten)
 Unilever : status ‘Fully Compliant’ met ‘Sustainable Agriculture Code’
(SAC)
 GFSI ‘Global Food Safety Initiative’ : opvolging van het
benchmerkproces.

RESIDUBEWAKING
Vegaplan
vervult
een
coördinerende
rol
in
het
sectoroverkoepelende
residubewakingssysteem in het kader van de uitwisselbaarheid met het Q&S systeem.
De concrete uitvoering van de residubewaking gebeurt door de deelnemende sectoren en
ondernemers.

Acties in 2016
 Opstellen van 4 kwartaal verslagen
 Opstellen van een jaarverslag
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COMMUNICATIE
De communicatie van Vegaplan gebeurt via artikels in de vakpers, door het ter
beschikking stellen van promo-materiaal zoals folders en banners, en via elektronische
nieuwsbrieven. Verder worden ook opleidingen (voor de landbouwers, de consulenten, de
auditoren, de scholen, ...) en seminaries georganiseerd. Vegaplan heeft samen met
Codiplan een gedetailleerde website, waarop onder andere alle kwaliteitsstandaarden
gratis ter beschikking worden gesteld.

Acties in 2016
 Communicatietools
 Verbetering van de website (representative verschuivende foto’s van de
sectoren, dropdown menu’s, integratie van een ‘certificatensteller’ en de
ontwikkeling van een nieuwe module voor ‘niet-professionelen’)
 ‘Afnemers’ folder, ‘Statiestieken’ functievakje, ‘Integriteitsprogramma’
functivakje
 Newsletters (4 per jaar)
 2 persberichten over de publicatie van de Vegaplan Standaard
‘Loonwerkers’ en de equivalentie van ‘Vegaplan Standaard/Sectorgids G033’ (in samenwerking met het FAVV)
 Artikel over de hernieuwing van de certificaten
 Artikel over de toewijzing van de ‘Zilveren’ score door het SAI platform
(Sustainable Agriculture Initiative)

 Promote
 Deelname aan de beurs in Libramont (stand van de Fédération Wallonne
de l’Agriculture) en aan de gedelokaliseerde Brusselse Handelsbeurs voor
graanproducten
 14 informatiebijeekomsten over autocontrole voor landbouwers (237
deelnemers)

 3 informatiebijeenkomsten met presentatie van de activiteiten en het

systeem van Vegaplan aan beroepsverenigingen die lid zijn van het OVPG
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GEGEVENSBANK EN AANTAL CERTIFICATEN
Vegaplan beheert ook haar eigen databank waarin zij gegevens van alle
gecertificeerde operatoren en certificeringsinstellingen bijhoudt. De databank vormt
een doeltreffend instrument waarmee afnemers ‘online’ de certificatiestatus van hun
leveranciers kunnen nagaan. De certificatiestatus kan ook worden doorgegeven aan
de overheden (FAVV, gewestelijke overheden) om de naleving van de wettelijke
verplichtingen aan te tonen.

Dankzij de individuele elektronische checklists die doorgegeven worden door de
certificeringsinstellingen kunnen via de databank nauwkeurige statistieken verkregen
worden over tijdens audits aangetroffen non-conformiteiten en kunnen landbouwers
en afnemers ingelicht worden.

Acties in 2016
 Ontwikkeling van een nieuwe databank om meer functies te integreren
en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren
 Behandeling van de non-conformiteiten uit de individuele checklists
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VEGAPLAN CERTIFICATIE IN EEN PAAR CIJFERS
Evolutie van het aantal gecertificeerden – Pimaire Plantaardige
Productie

Evolutie aantal gecertificeerden voor de Vegaplan lastenboeken
Loonwerkers
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Gewicht per activiteitensector voor het geheel van de Vegaplan
gecertificeerde ondernemingen

Dekkingsgraad van de Vegaplan Standaard per Provincie
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