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1. VOORWOORD

Beste Lezer,
In deze FAQ worden de vragen opgenomen die gesteld zijn in het kader van het
certificeren van de door Vegaplan ontwikkelde Standaarden, betreffende de producenten
van plantaardige primaire producten en de aannemers van land- en tuinbouwwerken.
U vindt er ook de antwoorden uit de FAQ van het FAVV betreffende de Sectorgidsen
‘Primaire productie’ – G-040 (Plantaardige producties) en ‘Aannemers van land- en
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie’ – G-033. Deze FAQ zijn
beschikbaar op de website van het FAVV:
G-040: http://www.afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/primaireproductie/_documents/2017-04-07_FAQG-040PPnl09-03-2017-REV5.pdf
G-033: http://www.favv-afsca.be/autocontrolenl/sectorspecifieketools/landtuinbouwwerken/_documents/2014_02_13_FAQ_G033_rev7_nl.pdf
Dit document is ook beschikbaar op onze website:
http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/faq
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2. ALGEMEENHEDEN

1.

Welke relatie bestaat er tussen de Vegaplan Standaard en de Sectorgids
Autocontrole?

De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Productie is een hulpmiddel dat de toepassing
van het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
voor de schakel plantaardige productie vergemakkelijkt. Door middel van autocontrole
neemt elke schakel zijn verantwoordelijkheid op teneinde de voedselveiligheid te
waarborgen doorheen de volledige voedselketen. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen) is bevoegd voor de validatie van deze sectorgidsen.
Indien de producent een gevalideerde gids gebruikt, kan de validatie van de aanwezige
autocontrole

(hygiënevoorschriften

certificeringsorganismen

(OCI’s).

De

en

registers)

Sectorgids

uitgevoerd

Autocontrole

voor

worden
de

door

Primaire

Plantaardige Productie werd officieel goedgekeurd door het FAVV op 24 juli 2006.
Achteraf, meer bepaald op 13 juli 2012, werd de Sectorgids Autocontrole voor de Primaire
Plantaardige Productie opgenomen in de Sectorgids voor primaire productie, onder module
A (dierlijke productie) en Module B (Ruwvoeder). Een module C (dierlijke productie) en
een module D (niet eetbare tuinbouwproducten) zorgen ervoor dat de volledige primaire
productie door de sectorgids afgedekt wordt.
De Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie neemt modules A en B
van de Sectorgids integraal op (cf. schema).

De landbouwer die zijn bedrijf voor de Vegaplan Standaard laat certificeren voor alle
plantaardige producties die binnen zijn onderneming aanwezig zijn en die binnen de scope
van de Sectorgids (module A of B) vallen, ontvangt na de positieve audit een
gecombineerd certificaat voor de sectorgids en voor de Vegaplan Standaard. Dankzij dit
gecombineerde certificaat kan de landbouwer genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV
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bijdrage en van de lagere frequentie van de inspecties door het FAVV. Dit geldt enkel voor
zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig
geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of door het
FAVV.
In het geval bepaalde activiteiten NIET afgedekt zijn door de Vegaplan Standaard maar
wel aan de eisen uit de Sectorgids beantwoorden, worden twee certificaten uitgereikt: één
voor de Sectorgids (voor alle activiteiten) en één voor de Vegaplan Standaard (voor een
deel van de activiteiten).
De Vegaplan Standaard is een lastenboek voor de teelt van plantaardige producten dat de
basisvereisten betreffende voedselveiligheid en milieu respecteert. Aangezien milieu niet
onder de bevoegdheid van het FAVV valt, zijn er geen milieuvereisten in de Sectorgids
Autocontrole terug te vinden. De Vegaplan Standaard biedt dus een extra waarborg.
Bovendien is de Vegaplan Standaard gebaseerd op een ketenbenadering, waarbij zowel de
toeleveranciers, de landbouwers als de afnemers van plantaardige producten betrokken
zijn. De Vegaplan Standaard is een geharmoniseerde versie van diverse lastenboeken uit
de plantaardige sector. Dit lastenboek werd uitgewerkt door OVPG en Agrofront en wordt
administratief beheerd door Vegaplan.be. Omwille van deze harmonisatie en het principe
van één bedrijfscontrole per 3 jaar is certificatie voor de Vegaplan Standaard eenvoudig,
haalbaar en betaalbaar.
De documenten zijn gratis beschikbaar via de volgende link:
http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/documenten/plantaardig
2.

Wat is een combi-audit?

Naast de Sectorgids voor de primaire productie, eisen bepaalde afnemers ook certificatie
voor private lastenboeken. Sommige van deze commerciële lastenboeken nemen de
wettelijke eisen integraal over en voegen een reeks eisen toe als meerwaarde. Dit is bv.
het geval voor IKM, de Vegaplan Standaard, Belplume, CodiplanPLUS Rund, CodiplanPLUS
Varken. Om de toename van de controles (en de kosten ervan) te vermijden, kan de
landbouwer opteren voor een “combi-audit”, waarbij de certificeringsinstelling een controle
uitvoert voor verschillende gidsen/lastenboeken tijdens één zelfde audit. De OCI kan bv.
de dierlijke en plantaardige productie samen auditen, en/of de wettelijke (sectorgidsen) en
commerciële eisen (Vegaplan Standaard, IKM, Belplume, Certus, CodiplanPLUS Rund,
CodiplanPLUS Varkens, ...) samen auditen.
3.

Wat voor de buitenlandse telers?

Bepaalde afnemers eisen een Vegaplan certificaat of een certificaat voor een systeem dat
erkend is als gelijkwaardig voor alle plantaardige grondstoffen, van Belgische of
buitenlandse oorsprong. 1.000 Franse en 200 Nederlandse telers hebben een Vegaplan
certificaat.
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Ten slotte werkt Vegaplan aan concordantietabellen en uitwisselbaarheid met andere
(buitenlandse) systemen, zoals VVAK (Nederland) of QS (Duitsland).
4.

Moeten de Vegaplan gecertificeerde buitenlandse landbouwers de IPMregelgeving toepassen?

Het gaat om een Europese regelgeving die door alle lidstaten moet worden toegepast.
De RVB van Vegaplan heeft beslist dat de buitenlandse landbouwers dezelfde regels als de
Belgische landbouwers moeten volgen en de facto alle eisen van de Vegaplan Standaard
toepassen, zonder rekening te houden met regionale verschillen. Voor bepaalde specifieke
eisen (zoals bodemerosie) moet de OCI via een open vraag informeren naar de specifieke
maatregelen in het betrokken land.
5.

Wat is de stand van zaken i.v.m. de uitwisselbaarheid met buitenlandse
systemen?

Om internationale handel te vergemakkelijken, wordt er gewerkt aan uitwisselbaarheid
tussen de Vegaplan Standaard en gelijkaardige systemen in andere landen. Zo heeft bv.
de erkenning van de gelijkwaardigheid tussen IKKB Vegaplan Standaard en VKL
(Nederland) ervoor gezorgd dat de Belgische en Nederlandse loonwerkers zonder
meerkost (dubbele certificatie) actief kunnen zijn in beide landen. In de plantaardige
productie werd de uitwisselbaarheid bereikt met het Duitse systeem (Q&S) voor groenten
en fruit bestemd voor de versmarkt en aardappelen, en met het Nederlandse systeem
(VVAK) (voor de teelt van industriegroenten, suikerbieten, granen en peulvruchten). Deze
akkoorden kunnen leiden tot nieuwe markten en afzetmogelijkheden.
6.

Worden de consumenten geïnformeerd als ze een Vegaplan gecertificeerd
product kopen (label)?

Neen, het gaat om “business to business” communicatie, tussen de verschillende schakels
van de keten, maar niet naar de consument toe. De consumenten worden hierover dus
niet ingelicht.
7.

Wat is de link tussen Vegaplan en het FAVV?

Vegaplan.be staat in voor het administratieve beheer van de Vegaplan Standaarden en
bijhorende sectorgidsen. Momenteel geldt dat voor de modules A, B en D van de
Sectorgids voor de Primaire Productie en voor de Sectorgids voor Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie. Respectievelijk OVPG-Agrofront
en OVPG-LandbouwService zijn verantwoordelijk voor de inhoud van beide documenten.
Tijdens de validatieprocedure van de sectorgids is er veelvuldig overleg met het FAVV over
de vereisten, de beoordelingswijze, de certificatieprocedure enz.
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8.

Wat is de meerwaarde van de certificatie voor de Vegaplan IKKB Standaard
loonwerk?

Omdat de schakel loonwerk als dienstverlener een belangrijke rol speelt in de plantaardige
sector, startte op 15 maart 2005 de Vegaplan IKKB Standaard voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie, of kortweg de
Vegaplan IKKB Standaard Loonwerk. In deze IKKB Standaard wordt een analoog systeem
van

kwaliteitsborging,

traceerbaarheid

en

voedselveiligheid

beschreven

voor

de

loonwerkers. Dit lastenboek werd uitgewerkt door OVPG en Landbouw-Service.
De certificatie betekent voor de loonwerker een commercieel voordeel omdat deze de
landbouwer een waarborg biedt betreffende kwaliteit en traceerbaarheid.
Een beroep doen op een Vegaplan IKKB gecertificeerde loonwerker is trouwens een eis
binnen de Vegaplan Standaard voor de landbouwers. De lijst met gecertificeerde
loonwerkers is te vinden op de Vegaplan website (www.vegaplan.be).
Het Vegaplan IKKB certificaat wordt officieel door Ovocom als voldoende beschouwd voor
het transport naar FCA (vroeger bekend als GMP) ondernemingen, op voorwaarde dat een
rittenstaat

bijgehouden

wordt

per

transportmiddel

en

dat

bepaalde

bijkomende

hygiënevoorschriften nageleefd worden.
Bijkomend voordeel: dankzij de wederzijdse erkenning tussen de Vegaplan IKKB
Standaard en VLK (in Nederland) kunnen de Belgische gecertificeerde loonwerkers aan de
Nederlandse

telers

hun

diensten

aanbieden

(en

omgekeerd)

zonder

bijkomende

certificatiekosten.
9.

Wat indien ik zowel landbouwer als loonwerker ben? Moet ik voor de twee
lastenboeken de certificatie aanvragen?

Ja. Landbouwers die een certificaat behaald hebben voor de Vegaplan Standaard Primaire
Plantaardige Productie zijn niet gedekt voor diensten die ze leveren aan derden (bv.
loonsproeien). Aangezien de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en
Loonwerk veel raakvlakken hebben kunnen beide certificaten wel behaald worden via een
gecombineerde audit en dus één bedrijfsbezoek van de OCI. Toch dient voor beide
activiteiten

een

afzonderlijk

aanmeldingsformulier

te

worden

ingediend

en

een

afzonderlijke Vegaplan bijdrage te worden betaald.
Dergelijke gecombineerde audit is enkel mogelijk indien op hetzelfde tijdstip en bij
dezelfde OCI voor beide lastenboeken een aanmeldingsformulier wordt ingediend.
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10.

Staat het FAVV toe dat landbouwers elkaar helpen door de uitwisseling van
taken m.b.t. de teelt (vb. omploegen tegen sproeien)? [FAQ G-040]

Het Agentschap heeft hier geen problemen mee en er moet hiervoor geen enkele actie
ondernomen worden bij de PCE.
Let op! Elke operator moet een fytolicentie hebben en beschikken over zijn eigen

gewasbeschermingsmiddelen gewasbeschermingsmiddelen. Een operator die geen
fytolicentie
heeft,
mag
niet
beschikken
over
zijn
eigen
gewasbeschermingsmiddelen. Hij zal bijgevolg een beroep moeten doen op een
loonwerker en zal geen beroep kunnen doen op een andere landbouwer in het
kader van de wederzijdse bijstand.
11.

Als een eigenaar zijn landbouwgrond ter beschikking stelt van een andere
operator, wie – de eigenaar of de pachter – is dan aansprakelijk voor de
geteelde producten in het kader van de controles op de veiligheid van de
voedselketen en meer bepaald voor het bijhouden van de registers? [FAQ G040/G-033]

In de eerste plaats dient steeds gekeken te worden wie de eigenaar is van de gewassen
die op het land staan op het ogenblik van de teelt, de algemene regel stelt dat de eigenaar
van

de

gewassen

verantwoordelijk

is

voor

alles

aangaande

autocontrole.

De

verantwoordelijke valt onder het toepassingsgebied van de gids G-040.
Andere personen die werkzaamheden uitvoeren, maar niet de eigenaar zijn van de
gewassen op het ogenblik dat ze geteeld worden, zijn loonwerkers en vallen onder de
Sectorgids G-033/de Vegaplan IKKB Standaard voor loonwerkers.
Al bij al is het ook aanvaardbaar dat voor de in de tabel vermelde gevallen G040/Vegaplan voor primaire productie toegepast wordt i.p.v. G-033/ Vegaplan IKKB
Standaard voor loonwerkers indien iemand niet « echt » een aannemer is, maar wel deze
rol speelt (de eigenaar van de grond is landbouwer en verricht enkel voor de gebruiker
van het veld bepaalde teeltwerkzaamheden).
Cas

Eigenaar van het veld
Activiteit

Eigenaar van de gewassen
Gids?

Gids?
Activiteit

A

1. De eigenaar van het veld stelt /
zijn grond ter beschikking van
een gebruiker

1. De gebruiker van de grond is
de eigenaar van de gewassen
en
staat
in
voor
alle
teeltwerkzaamheden
(hij
voert deze zelf uit of besteedt
deze uit aan een loonwerker)

G-040/
Vegaplan
voor primaire
productie

2. De gebruiker van de grond
verkoopt de producten
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B

1. De eigenaar van het veld doet /
de eerste bewerking van de
grond

1. De gebruiker van de grond is
de eigenaar van de gewassen
en staat in voor de overige
teeltwerkzaamheden
(hij
voert deze zelf uit of besteedt
uit aan een loonwerker)

2. De eigenaar van het veld stelt
zijn grond ter beschikking van
een gebruiker

G-040/
Vegaplan
voor primaire
productie

2. De gebruiker van de grond
verkoopt de producten
C

1. De eigenaar van het veld stelt G-033/
zijn grond ter beschikking van Vegaplan
een gebruiker
IKKB voor
2. De eigenaar van het veld loonwerke
verricht
een
aantal rs
teeltwerkzaamheden
opdracht van de gebruiker

in

1. De gebruiker van de grond is
de eigenaar van de gewassen
en
staat
in
voor
alle
teeltwerkzaamheden
(hij
voert deze zelf gedeeltelijk uit
en besteedt de andere uit aan
de eigenaar van het veld of
eventueel
aan
een
loonwerker)

G-040/
Vegaplan
voor primaire
productie

2. De gebruiker van de grond
verkoopt de producten
Eigenaar van
gewassen

het

veld

en

Activiteit

D

1. De eigenaar van het veld is ook
de eigenaar van de gewassen
en
staat
in
voor
alle
teeltwerkzaamheden (hij voert
deze zelf uit of besteedt uit aan
een loonwerker)
2. De eigenaar verkoopt de
producten

van

de

Gids?

Koper van de gewassen

Activiteit

Gids?

G1. De koper bepaalt welke teelt
040/Vegap
(contractteelt)1
lan voor
2. De koper doet eventueel
primaire
bepaalde
productie
teeltwerkzaamheden (onder
de verantwoordelijkheid van
de eigenaar)

Indien de
koper
bepaalde
landbouwwer
ken uitvoert
 G-033/
Vegaplan
IKKB voor
loonwerkers
Entrepreneur

Voorbeelden van bestaande situaties:
A.

De eigenaar die zijn grond ter beschikking stelt doet zelf niets op die grond. De
gebruiker van de grond staat zelf in voor alle teeltwerkzaamheden (hij voert ze zelf uit
of besteedt ze uit). Op het einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de gebruiker
van de grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van de grond
aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers bijhouden. Hij moet
eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de aannemer op wie hij een
beroep deed.

B.

De eigenaar stelt zijn grond ter beschikking als die al gedeeltelijk is bewerkt (hij heeft
de grond bijvoorbeeld omgeploegd) maar hij doet vervolgens niets meer op de grond.

1

Contractteelt is gewoon een garantie van afzet.
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De gebruiker van de grond staat zelf in voor de andere teeltwerkzaamheden (hij voert
ze zelf uit of besteedt ze uit). Op het einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de
gebruiker van de grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van
de grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers bijhouden. Hij moet
eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de aannemer of de eigenaar van
de grond op wie hij een beroep deed.
C.

De eigenaar stelt zijn grond ter beschikking. De gebruiker van de grond staat zelf in
voor alle teeltwerkzaamheden maar besteedt die helemaal of gedeeltelijk uit aan de
eigenaar van de grond. Op het einde van de teeltcyclus gebruikt of verkoopt de
gebruiker van de grond de opbrengst van zijn teelt. In dat geval is de gebruiker van
de grond aansprakelijk voor de opbrengst en moet hij de registers bijhouden. Hij moet
eventueel de noodzakelijke informatie opvragen bij de eigenaar die de rol van
loonwerker op zich nam.

D.

De eigenaar sluit een akkoord met een koper met als doel de opbrengst van de door
de koper bepaalde teelt te kopen. De eigenaar van het veld staat in voor de
werkzaamheden die samenhangen met de productie (de verkoper kan eventueel
bepaalde werkzaamheden zelf uitvoeren of uitbesteden) en op het einde van de
teeltcyclus verkoopt de eigenaar van het veld de opbrengst van zijn teelt aan de
koper. In dat geval is de eigenaar van het veld aansprakelijk voor de opbrengst tot dit
product wordt verkocht en moet hij de registers bijhouden. Hij moet eventueel de
noodzakelijke informatie opvragen bij de koper of de aannemer als die bepaalde
werkzaamheden hebben uitgevoerd.

De randvoorwaarden en de rechten op één enkele areaalbetaling zijn niet van invloed op
het vastleggen van de aansprakelijkheid op het vlak van de veiligheid van de voedselketen
en meer in het bijzonder het bijhouden van de registers. Het bepalen van de rechten op
één enkele areaalbetaling hangt niet af van het FAVV maar van de gewestelijke
overheden.
12.

Maken braakliggende velden deel uit van de scope audit? [FAQ G-040]

Ja, als het product van het braakliggend veld in de voedselketen komt.
13.

Valt de productie van zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal
onder de gids G-040?

Ja, indien de productie wordt uitgevoerd door een landbouwer. Nee, als de activiteit wordt
uitgevoerd door een vermeerderingsbedrijf (gespecialiseerde operator in de productie van
zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal zoals een laboratorium voor in vitro
productie).
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14.

Hoe moet permanent weiland beschouwd worden in het kader van de eisen
voor IPM?

De landbouwers die enkel over permanent weiland beschikken en die enkel een
rugspuittoestel gebruiken om zuring en distels te behandelen, zijn vrijgesteld van
controles. Zij moeten echter een vrijstellingsaanvraag richten aan het gewest.
Voor

de

overige

landbouwers

behoort

het

permanent

weiland

tot

de

categorie

‘voederteelt’.
15.

Is de certificatie verplicht voor de loonwerkers?

De certificatie van de Sectorgids voor ‘Aannemers van land- en tuinbouwwerken’ is niet
verplicht, want deze sector is niet onderworpen aan de FAVV bijdrage. Toch kan deze
certificatie nuttig zijn, gezien het FAVV geopteerd heeft voor de uitvoering van een
inspectie o.a. op basis van de certificatie voor de sectorgids en van het statuut van de
loonwerker in BOOD. De Vegaplan certificatie is ook een commerciële troef voor de
loonwerkers, gezien aan de landbouwers in het kader van hun eigen Vegaplan certificatie
gevraagd wordt een beroep te doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. Een
combi-audit ‘Sectorgids/IKKB Vegaplan Standaard’ kan financieel voordelig zijn.
16. Moeten de activiteiten van een aannemer van land- en tuinbouwwerken bij
het Agentschap worden geregistreerd? [FAQ G-033]
De activiteiten van een aannemer van land- en tuinbouwwerken moeten bij het
Agentschap worden geregistreerd bij middel van het « aanvraagformulier voor een
registratie, een toelating en/of een erkenning » dat beschikbaar is op het internet
(http://www.afsca.be/erkenningen/).
De

activiteiten

van

een

aannemer

van

land-

en

tuinbouwwerken

zijn

in

de

activiteitenboom van het Agentschap vermeld. Elke aannemer wordt


PL33 loonwerker; AC89 loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag
van gewasbeschermingsmiddelen; PR126 product niet gespecificeerd,



PL33 loonwerker; AC90 loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en zonder
opslag van gewasbeschermingsmiddelen; PR126 product niet gespecificeerd,



PL33 loonwerker; AC91 loonwerk voor land- en tuinbouw zonder gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen; PR126 product niet gespecificeerd.

17. Moet de gids aanwezig zijn in het bedrijf gedurende de audit? [FAQ G-040]
In de primaire sector en alleen in deze sector wordt niet geëist dat de gids aanwezig is in
het bedrijf gedurende de audit. Maar de operator dient zich wel bewust te zijn van het feit
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dat hij geëvalueerd wordt op basis van deze gids. De naleving van deze eis kan worden
nagegaan door de operator te ondervragen.
18. Als een operator actief is in de sector primaire plantaardige productie en ook
loonwerker is, moeten dan 2 auditchecklists worden ingevuld als de operator
beide activiteiten wil laten auditen? [FAQ G-040]
Ja.

19. Kunnen de operatoren die zaden voor derden sorteren en omhullen, voor
deze activiteiten worden geauditeerd met de gids G-033? [FAQ G-033]
De gids G-033 kan gebruikt worden om het sorteren en de behandeling van zaden te
auditeren.
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3. ACTIVITEITEN

1.

Welke activiteit moet een tabaksproducent melden? [FAQ G-040]
1) Ik kweek tabak planten voor andere telers:
-

Ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie;
PR209 ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning
plantenpaspoort vereist is,

-

ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van stekken of jonge planten:
PL60 vermeerderingsbedrijf; AC64 productie; PR209 ander plantgoed en
vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is.

2) Ik kweek tabak voor de eindgebruiker of om tabak voor sigaretten te produceren of
voor bloemen:
-

PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie; PR131 Akkerbouwgewassen.

3) Ik kweek tabak voor bloemen:
-

Ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van bloeiende planten: PL91
sierteeltbedrijf; AC64 Productie; PR112 sierplanten waarvoor geen erkenning
plantenpaspoort vereist is.

De erkende OCI’s mogen deze activiteit op basis van de gids (G-040) auditeren.
2.

Welke activiteit moet een operator aangeven die witloofwortels produceert
die als dusdanig zullen worden verkocht? [FAQ G-040]

De productie van witloofwortels valt onder:PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131
Akkerbouwgewassen.
3.

Welke activiteit moet een producent van chrysanten melden? [FAQ G-040]
1) Ik kweek chrysanten planten voor andere telers (stekken of jonge planten):
-

Ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie;
PR209 ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning
plantenpaspoort vereist is,

-

ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van stekken of jonge planten:
PL60 vermeerderingsbedrijf; AC64 productie; PR209 ander plantgoed en
vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is.
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2) Ik kweek chrysanten voor de eindgebruiker of voor bloemisten:
-

Ik ben landbouwer of groenteteler: PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie;
PR112 sierplanten waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is,

-

ik ben een gespecialiseerd bedrijf in de teelt van bloeiende planten: PL91
sierteeltbedrijf; AC64Productie; PR112 sierplanten waarvoor geen erkenning
plantenpaspoort vereist is.

4.

Welke activiteiten moeten aan het Agentschap worden gemeld door
producenten van gekiemde zaden? [FAQ G-040]

Het gaat om een activiteit van de primaire sector. Een melding moet worden gedaan als:
PL42 landbouwbedrijf; AC64 productie; PR197 kiemgroenten.
5.

Moet een landbouwer die onverwerkte plantaardige producten opslaat voor
een andere operator die activiteit melden aan het FAVV? [FAQ G-040]

Ja, die activiteit moet worden gemeld:
PL31 Opslagbedrijf; AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel; PR52
Levensmiddelen en/of
PL31 Opslagbedrijf; AC84 Diepgevroren of gekoelde opslag buiten de kleinhandel; PR52
Levensmiddelen en/of
PL31 Opslagbedrijf; AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel; PR29
Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders.
Deze opslagactiviteit valt niet onder het toepassingsgebied van de G-040.
6.

Moet de activiteit ‘loontriëren’ worden gemeld aan het FAVV? [FAQ G-040]

Ja, loontriëren moet gemeld worden aan het Agentschap onder een van de volgende
activiteiten « loonwerker », afhankelijk van het al dan niet gebruik van GBM :
− Loonwerker - zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (PRI ACT313 - PL33
AC91 PR126);
− Loonwerker - gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (PRI ACT314 - PL33 AC90
PR126);
− Loonwerker - gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen (PRI ACT315 - PL33
AC89 PR126).
In functie van de verleende diensten, kunnen er andere activiteiten gelinkt worden aan het
loontriëren die bij het Agentschap geregistreerd moeten worden (opslag, vervoer…).

FAQ Vegaplan Standaard – Update 26.04.2017
 Page 14

Raadpleeg de activiteitenfiches op de website van het FAVV voor meer informatie:
http://www.afsca.be/erkenningen/activiteiten/fiches/
7.

Mogen landbouwers groenten en fruit van eigen productie rechtstreeks
verkopen

aan

detailhandels

of

restaurants

en

moet

die

activiteit

desgevallend worden gemeld aan het FAVV? [FAQ G-040]
Een landbouwer mag de onverwerkte groenten en fruit die hij produceert rechtstreeks aan
detailhandels (met uitzondering van aardappelen) of restaurants verkopen zonder dat hij
die activiteit specifiek aan het FAVV moet melden.
8.

Mag een landbouwer de aardappelen die hij produceert rechtstreeks
verkopen aan een detailhandel of op de hoeve en moet die activiteit
desgevallend aan het FAVV worden gemeld? [FAQ G-040]

Ja. Het FAVV moet niet in kennis gesteld worden van deze activiteit. Aardappelen mogen
alleen aan een detailhandel worden geleverd als ze vooraf werden bereid en verpakt.
De bereiding en vervolgens de verpakking van aardappelen mogen alleen worden
uitgevoerd door een bereider die beschikt over een door het FAVV afgegeven toelating. De
activiteit van bereider moet dus aan het FAVV worden gemeld.
Ook het verpakken van aardappelen mag alleen na voorafgaande bereiding worden
uitgevoerd door een verpakker die beschikt over een door het FAVV afgegeven toelating.
De activiteit van verpakker moet dus aan het FAVV worden gemeld.
9.

Moet de boer die aardappelen direct verkoopt op zijn boerderij zich laten
registreren als bereider en verpakker van aardappelen en specifieke
toelatingen hebben? [FAQ G-040]

Nee, de boer die aardappelen die hij uitsluitend op zijn boerderij produceert, direct aan de
consumenten (met in begrip van de restaurants, de frituren, de scholen) op zijn boerderij
of op een boerenmarkt verkoopt, moet zich niet registreren als bereider en/of verpakker
van aardappelen en moet geen specifieke toelating hebben.
9.

Moet de landbouwer die in zijn bedrijf voor consumptie bestemde planten
direct aan de consument verkoopt, die activiteit aan het Agentschap
aangeven? [FAQ G-040]

Het Agentschap beschouwt de directe verkoop door landbouwers van plantaardige
producten (aardappelen, groenten, …) als een impliciete activiteit die niet specifiek aan
het Agentschap moet worden aangegeven. Wanneer de activiteit echter wordt uitgeoefend
moet ze tegelijkertijd met de betrokken productieactiviteit aan een audit worden
onderworpen.
PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131 Akkerbouwgewassen
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PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR88 Groenten
PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR69 Fruit
Indien de audit gunstig is voor de productieactiviteit maar niet voor de activiteit van de
directe verkoop of vice-versa, moet een ongunstig resultaat worden ingebracht.
10. Moet een producent van groenten, fruit of aardappelen een activiteit van
vervaardiging van producten van plantaardige oorsprong melden als hij
alleen de beschimmelde producten verwijdert, de beschadigde buitenste
bladeren van sla verwijdert, de wortels van prei afsnijdt, het loof van
wortelen verwijdert, …? [FAQ G-040]
Nee. Deze activiteiten worden gedekt door de productie van tuinbouwproducten. De OCI’s
mogen op basis van de gids G-040 deze activiteiten auditeren.
11.

Moet een landbouwer die van deur tot deur met een vrachtwagen
aardappelen, groenten en fruit verkoopt een specifieke activiteit aan het
FAVV melden? [FAQ G-040]

Nee. De verkoop van verse groenten en fruit uitsluitend van de productie van een de
landbouwer is een impliciete activiteit die niet apart geregistreerd moet worden
12.

Is de hopproductie een productie van akkerbouwgewas of van sierplanten ?
[FAQ G-040]

Het Agentschap beschouwt de hop als een akkerbouwgewas:
PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131 Akkerbouwgewassen.
13.

Moet een landbouwer die grond bewerkt in een buurland een specifieke
activiteit aan het FAVV aangeven? [FAQ G-040]

Ja, als hij op die grond in het buitenland gewasbeschermingsmiddelen spuit en hij hiervoor
de buitenlandse gewasbeschermingsmiddelen in België opslaat. In dit geval moet hij als
landbouwer

de

activiteit

‘gewasbeschermingsmiddelen’

van
aangeven.

‘invoer
De

of

aangifte

handelsverkeer
van

een

IN

uitvoeractiviteit

van
is

daarentegen niet voorzien, omdat de uitvoeractiviteit impliciet is in deze context waar de
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt door een landbouwer en niet worden
verkocht.
14.

Moet een landbouwer die de zaaizaden die hij op zijn landbouwbedrijf
gebruikt, behandelt met gewasbeschermingsmiddelen een specifieke
activiteit aan het FAVV aangeven? [FAQ G-040]

Nee. Voor deze activiteit volstaat de gids G-040.
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15.

Valt het sorteren van zaden onder het toepassingsgebied van de Sectorgids
voor aannemers van land- en tuinbouwwerken? (G-033)

Het sorteren, omhullen, verpakken en verkopen van zaden die een loonwerker bij
verschillende landbouwers aankoopt, valt niet onder de scope van de G-033. Dit is een
groothandelsactiviteit. De behandeling van zaden valt niet onder de G-038 (geen gids
beschikbaar).
Het sorteren en omhullen van zaden door een loonwerker (in zijn onderneming of bij de
landbouwer via een mobiele installatie) die de zaden achteraf aan de landbouwer terug
bezorgt vallen onder de scope van de G-033 (bijkomende info in de volgende versie van
de Gids) omdat de zaden de eigendom van de landbouwer blijven.
16.

Onder welke code valt de teelt van vlas?

Vlas maakt deel uit van de activiteit ‘GOEG’. Linum usitassimum L wordt geteeld voor de
vezels en de oliehoudende zaden. De technische WG heeft beslist om geen verschil tussen
beide te maken. Er is geen uitbreidingsaudit nodig indien de landbouwer al GOEG
produceert, gezien het dezelfde activiteitengroep betreft.
17.

Onder welke module van de Sectorgids valt de teelt van pompoenen?

Eetbare pompoenen vallen onder module A (Code: G vm).
Niet eetbare pompoenen vallen onder module D (Codes: Alle + BL). In BOOD (DB van het
FAVV), is het de activiteitencode: PL91 – AC64 – PR112 (sierteelt waarvoor geen
plantenpaspoort nodig is).
Hobbyboeren moeten deze activiteiten niet aangeven.
18.

Moet secundair transport in BOOD (DB van het FAVV) worden
geregistreerd?

De term ‘secundair transport’ is eigen aan de IKKB Vegaplan Standaard voor loonwerkers
en verwijst naar het transport naar een FCA (vroeger bekend als GMP) onderneming.
Het transport dat onder de scope van de G-033 valt is enkel het transport van het veld
naar het landbouwbedrijf.
Het transport van geoogste producten, uitgevoerd door een loonwerker:
-

naar een onderneming (handel in granen) of

-

naar een onderneming van de feed sector

moet bij het FAVV worden geregistreerd.
Transport door een landbouwer van zijn eigen producten moet niet bij het FAVV worden
geregistreerd.
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19.

Moet de operator die in de primaire sector actief is en die alleen gewassen
bestemd voor de diervoeding produceert, deze activiteit aan het Agentschap
melden en moet deze activiteit in de toepassing ACII geregistreerd worden?
[FAQ G-040]

Ja, behalve als de operator als activiteit het fokken van “dieren” (houden/fokken “van
dieren”) heeft die in de toepassing ACII geregistreerd is en voor zover het geheel van de
primaire plantaardige productie uitsluitend bestemd is voor het voederen van de dieren
van de vestiging waar deze gewassen geproduceerd worden. In dat geval is de activiteit
"primaire plantaardige productie gedekt door de activiteit "primaire dierlijke productie" die
reeds geregistreerd is bij het FAVV in ACII.
In dat geval wordt tijdens een audit van het autocontrolesysteem gelijktijdig de primaire
dierlijke productie (houden/fokken “van dieren”) (module C) en de primaire plantaardige
productie (module B) geauditeerd en het resultaat van deze audit wordt als een
“gefusioneerd”

resultaat

ingegeven

bij

de

activiteit

primaire

dierlijke

productie

(houden/fokken “van dieren”) in de toepassing ACII met als gids G-040.
20.

Moet een loonwerker een specifieke activiteit van vervoer melden aan het
FAVV als hij producten voor de landbouwer vervoert? [FAQ G-033]

Ja, behalve indien de activiteit beperkt is tot het vervoer van geoogste gewassen naar de
rand van het veld of indien de activiteit beperkt is tot het vervoer van gewassen van het
veld waar de loonwerker deze geoogst heeft naar de boerderij die geteeld heeft.
21.

Moet een loonwerker die pesticiden, zaden, meststoffen gebruikt voor zijn
diensten bij zijn klanten en die deze gebruikte pesticiden, zaden,
meststoffen factureert, een specifieke groothandelsactiviteit melden aan
het FAVV en valt deze loonwerker ook onder het toepassingsgebied van de
sectorgids G-038? [FAQ G-033]

Indien de loonwerker alleen de producten factureert die hij bij zijn klanten gebruikt en als
hij

deze

producten

niet

direct

aan

andere

operatoren

levert,

moet

hij

geen

groothandelsactiviteit melden aan het FAVV. Hij kan zich ook beperken tot het gebruik van
de gids G-033. Daarentegen, indien de loonwerker deze producten ook aan andere
operatoren levert, moet hij de specifieke groothandelsactiviteit(en) melden en valt hij ook
onder het toepassingsgebied van de gids G-038.
22.

Moet een loonwerker die zaaizaad, graan, aardappelen, … met
gewasbeschermingsmiddelen behandelt een specifieke activiteit aangeven?
[FAQ G-033]

Neen (= impliciete activiteit voor PL33-AC89-PR126 of PL33-AC90- PR126).
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23.

Moet een loonwerker die graan voor de derde droogt een specifieke
activiteit aangeven? [FAQ G-033]

Ja, indien hij geen groothandelaar is, moet hij een activiteit van opslag aangeven en
afhankelijk van het geval:


PL31 opslagbedrijf; AC125 opslag buiten de kleinhandel; PR16 diervoeders,



PL31 opslagbedrijf; AC81 opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel;
PR52 levensmiddelen.
24. Worden de operatoren die zaden voor boeren sorteren en omhullen,
door het FAVV beschouwd als loonwerkers? [FAQ G-033]

Deze operatoren worden door het Agentschap beschouwd als loonwerkers. Afhankelijk van
de situatie, moeten ze zich registreren als:
 PL33 Loonwerker – AC89 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag van
gewasbeschermingsmiddelen – PR126 Product niet gespecificeerd of
 PL33 Loonwerker – AC90 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en zonder
opslag van gewasbeschermingsmiddelen – PR126 Product niet gespecificeerd of
 PL33 Loonwerker – AC91 Loonwerk voor land- en tuinbouw zonder gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen – PR126 Product niet gespecificeerd
25.

Worden de operatoren die zaden sorteren, omhullen en verkopen, door het
FAVV beschouwd als loonwerkers? [FAQ G-033]

Deze operatoren worden niet door het Agentschap beschouwd als loonwerkers. Ze moeten
zich registreren als groothandelaren in zaden.
26.

Is een Vegaplan certificaat nodig voor de loonwerkers die uitsluitend de
activiteiten "strooien/transport van mest" verrichten?

Ja. Het beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker is een eis van niveau 2
voor de landbouwer en dus een niet-conformiteit voor de landbouwer indien de loonwerker
niet gecertificeerd is.
27.

Valt het transport van plantaardige stoffen naar de industrie onder het
toepassingsgebied van de Vegaplan IKKB Standaard?

Ja.
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28.

Hoe moet een loonwerker die activiteiten zoals bv. ‘Loonsproeien met
opslag van gewasbeschermingsmiddelen’ + ‘Oogst’ + ‘Transport naar de
landbouwonderneming’ in BOOD worden geregistreerd?

Deze operator wordt geregistreerd onder de activiteit:
o PL33 Loonwerker – AC89 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag van
gewasbeschermingsmiddelen – PR126 Product niet gespecificeerd
Oogst en transport naar de onderneming zijn impliciete activiteiten.
29.

Valt de productie van zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal
onder de gids G-040 ? [FAQ G-040]

Ja, indien de productie wordt uitgevoerd door een landbouwer. Nee, als de activiteit wordt
uitgevoerd door een vermeerderingsbedrijf (=gespecialiseerde operator in de productie
van zaaizaden, plantgoed en vermeerderingsmateriaal zoals een laboratorium voor in vitro
productie).
30.

Moet een operator die veldgewassen produceert bestemd voor de productie
van biobrandstof zijn activiteit registreren bij het FAVV ? [FAQ G-040]

Er kunnen drie gevallen worden onderscheiden :


Indien die teelt bestemd voor de energiebranche potentieel ook kan worden
geconsumeerd als levensmiddel of als diervoeder (bijvoorbeeld maïs), moet de
operator zijn activiteit registreren in de categorie "Akkerbouwgewassen"*. Alle
eisen beschreven in de autocontrolegids voor de primaire productie (G-040) zullen
dan worden gecontroleerd tot op het moment waarop de oogst effectief naar de
"energie"-branche is gegaan.



Indien die teelt, bestemd voor de productie van biobrandstof, niet in de
voedselketen kan komen, maar potentieel gevoelig is voor belangrijke duidelijk
geïdentificeerde fytosanitaire risico's (bijvoorbeeld soorten die onderworpen zijn
aan noodbestrijdingsmaatregelen op Europees niveau in het kader van de strijd
tegen quarantaineziekten), moet de operator zich ook registreren onder de
categorie "Akkerbouwgewassen" : PL42 Landbouwbedrijf; AC64 Productie; PR131
Akkerbouwgewassen. Enkel de eisen inzake quarantaineziekten van de gids zullen
worden gecontroleerd. /!\ Indien de activiteit niet is geregistreerd , is het een nonconformiteit van het type A.



Indien die teelt, bestemd voor de productie van biobrandstoffen niet in de
voedselketen kan komen en geen fytosanitaire risico's inhoudt, is de registratie niet
vereist. Dat betekent dus dat er geen controles zullen zijn.
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31.

Geniet een operator die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikt
voor zijn hoofdactiviteit in de sector van de primaire productie een
vermindering van zijn heffing als zijn gevalideerd autocontrolesysteem de
impliciete activiteit van verkoop van levensmiddelen via automaten niet
dekt ? [FAQ G-040]

De

verlaging

van

de

heffing

wordt

niet

toegekend

indien

het

gevalideerde

autocontrolesysteem niet alle activiteiten van het bedrijf dekt (met inbegrip van de
impliciete activiteiten). De verkoop van levensmiddelen via automaten wordt momenteel
gedekt voor de gids G-044. Dit geval is immers nog niet in de gids G-040 opgenomen. In
afwachting dat deze activiteit in de scope van de G-040 wordt opgenomen en om te
vermijden dat de operatoren van de primaire productie een andere gids dan de G-040
moeten gebruiken, kunnen de OCI, die erkend zijn om audits uit te voeren op basis van de
gids G-040, eveneens het autocontrolesysteem van de primaire producenten valideren
voor de impliciete activiteit van verkoop van levensmiddelen via automaten op basis van
een gunstige audit. Tijdens de audit controleert de auditor de volgende punten:
Met betrekking tot de toelating of de registratie :
Er is geen bijkomende registratie of toelating nodig voor automaten van fruit, groenten en
akkerbouwgewassen (rechtstreekse verkoop aan de consument van verse, niet bewerkte
groenten en fruit en/of van akkerbouwgewassen afkomstig van het bedrijf). U moet zelfs
uw primaire activiteit niet laten registreren als u tot 50 are aardappelen en hoogstamfruit
of 25 are laagstamfruit of 10 are andere plantaardige producten heeft. In de andere
gevallen voldoet de registratie van uw primaire activiteit (groententeelt, fruitteelt of
akkerbouwgewassen).
Met betrekking tot de hygiëne:


Op de automaten moet op een duidelijk zichtbare plaats de volgende vermeldingen
worden

aangebracht:

de

naam

of

de

naam

van

het

bedrijf,

het

ondernemingsnummer, het adres in België en het telefoonnummer van de operator
aan wie de toelating of registratie werd afgeleverd en/of wie verantwoordelijk is
voor het naleven van de regelgeving inzake hygiëne die van toepassing is op die
automaat.


De automaat moet regelmatig worden gereinigd en indien nodig ontsmet. De
onmiddellijke

omgeving

moet

goed

onderhouden

worden

zodat

dit

geen

contaminatie van de producten kan veroorzaken.


De producten die verkocht worden in de automaat moeten op een hygiënische
manier worden opgeslagen. De onverkochte producten moeten tijdig uit de
automaat gehaald worden en in alle gevallen voor ze gecontamineerd of
beschadigd worden. Daarom moet u steeds de houdbaarheidsdatum van de nog
aanwezige producten nagaan wanneer u de automaat bevoorraadt, al naargelang
de producten vlug verkopen of niet,



Indien de temperatuur waaraan de producten moeten bewaard worden niet langer
voldoet, moet de verkoop van de producten worden verhinderd door een
automatisch afsluitsysteem in het toestel of door een gelijkaardige methode die
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door het FAVV goedgekeurd is. Het toestel mag pas terug in dienst genomen
worden wanneer alle levensmiddelen die gekoeld moeten bewaard worden, eruit
worden gehaald.


De vermeldingen op de verpakkingen van de levensmiddelen hangen af van het feit
of het levensmiddel al dan niet beantwoordt aan de definitie van "voorverpakt met
het oog op onmiddellijke verkoop".



Volgens verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt verkoop via een automaat niet
beschouwd als verkoop op afstand. De verplichte informatie moet dus niet
beschikbaar zijn vóór de verkoop.

32.

Welk activiteitencode voor de activiteit ‘Invoer van
gewasbeschermingsmiddelen’ in BOOD ?

In het geval van een activiteit uitgevoerd door een loonwerker :
ACT372 – PL33 AC46 PR147
In het geval van een activiteit uitgevoerd door een landbouwer :
ACT337 – PL42 AC46 PR147
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4. INTERPRETATIE VAN DE EISEN
4.1 Bedrijf en gebouwen
4.1.1 Opslag van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en
biociden
1.

Is de aanwezigheid van een etiket betreffende de NBGM (Niet bruikbare
gewasbeschermingsmiddelen)/de vervallen fytoproducten verplicht zelfs
als deze producten niet aanwezig zijn?

Ja. Dit etiket is het bewijs dat de landbouwer weet dat NBGM gescheiden van de bruikbare
producten opgeslagen moeten worden.
2.

Mogen

de

lege

verpakkingen

op

het

erf

van

de

boerderij

worden

opgeslagen?
Ja. Lege verpakkingen moeten niet noodzakelijk in het fytolokaal noch onder een loods
worden opgeslagen. Ze moeten wel gegroepeerd worden opgeslagen.
3.

Moeten de lege verpakkingen noodzakelijk overhandigd worden bij elke
ophaalbeurt van Agri-Recover?

Neen. Lege verpakkingen moeten niet noodzakelijk overhandigd worden bij elke
ophaalbeurt van Agri-Recover; ze kunnen ook opgeslagen worden voor een latere
ophaalbeurt.
4.

Mogen landbouwers samen gewasbeschermingsmiddelen aankopen om van
kortingen op de aankoop van grote hoeveelheden te kunnen genieten? [FAQ
G-040]

Er is niets wat de gezamenlijke aankoop van gewasbeschermingsmiddelen belet. Om aan
de verplichtingen in verband met traceerbaarheid te voldoen kan elke landbouwer
bijvoorbeeld een kopie van de aankoopfactuur bewaren en daarop vermelden hoeveel
verpakkingen hij heeft aangekocht.
Het is echter niet toegestaan om een grote verpakking gewasbeschermingsmiddelen te
kopen en de inhoud daarvan vervolgens per koper te verdelen over kleinere verpakkingen.
Gewasbeschermingsmiddelen moeten immers worden bewaard in de oorspronkelijke
verpakking.
Het

is

evenmin

toegestaan

dat

landbouwers

grote

verpakkingen

gewasbeschermingsmiddelen delen.
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Daarbij zou een efficiënte traceerbaarheid immers niet gegarandeerd zijn, zou de
aansprakelijkheid bij onvoldoende traceerbaarheid niet kunnen worden vastgelegd en
zouden de producten niet afzonderlijk kunnen worden opgeslagen waarbij voor elk
opgeslagen product een persoon kan worden aangeduid die aansprakelijk is.
5.

Moet de landbouwer die ook activiteiten als loonwerker uitoefent de
gewasbeschermingsmiddelen die hij in zijn bedrijf gebruikt en die welke hij
bij zijn activiteit als loonwerker gebruikt apart opslaan? [FAQ G-040]

Niet noodzakelijk. Hij mag ertoe besluiten zijn hele voorraad bestrijdingsmiddelen te
beheren in het kader van zijn activiteiten als loonwerker. In dat geval slaat hij de
gewasbeschermingsmiddelen op en garandeert hij de IN en OUT traceerbaarheid zoals is
vastgelegd in gids G-033 en in Vegaplan Standaard. Hij moet als landbouwer echter ook
perceelfiches (of een ander, gelijkwaardig systeem) bijhouden zodat men kan weten welke
bespuitingen hij op zijn eigen velden heeft uitgevoerd in het kader van zijn activiteiten als
loonwerker.
6.

Mag een landbouwer zijn gewasbeschermingsmiddelen bewaren in een
oude diepvriezer die zich bevindt in een afgesloten lokaal waarvan een deur
op een stal uitgeeft? [FAQ G-040]

Een oude diepvriezer kan worden gebruikt als een opbergkast mits het is aangepast om
aan de eisen van KB 19.03.2013 te voldoen, met name : effectief verlucht en ingericht dat
een goede bescherming van opgeslagen producten wordt verzekerd.
7.

Mogen

verschillende

landbouwers

hetzelfde

opslaglokaal

voor

gewasbeschermingsmiddelen delen? [FAQ G-040]
Ja, op voorwaarde dat de gewasbeschermingsmiddelen gescheiden gehouden worden,
correct geïdentificeerd zijn en de traceerbaarheid gegarandeerd is. Bij twijfels over wie de
eigenaar

van

de

gewasbeschermingsmiddelen

is,

draagt

de

operator

van

de

vestigingseenheid waar het opslaglokaal is gevestigd, de volledige verantwoordelijkheid
over de opslag van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen.
8.

Moet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating hebben
voor

de

import/export

van

gewasbeschermingsmiddelen

indien

hij

gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van die buurlanden koopt en deze
in zijn bedrijf in België bewaart om bespuitingen op gronden in het
buitenland uit te voeren? [FAQ G-040]
Ja. Bovendien moeten deze gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn in het land
waarin de grond gelegen is en mag de landbouwer deze gewasbeschermingsmiddelen in
België nooit gebruiken.

FAQ Vegaplan Standaard – Update 26.04.2017
 Page 24

9.

Moet een landbouwer die grond heeft in een buurland, een toelating hebben
voor de import/export van gewasbeschermingsmiddelen indien hij geen
gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van die buurlanden koopt en deze
niet in zijn bedrijf bewaart en hij alle bespuitingen op gronden in het
buitenland door een loonwerker laat uitvoeren?

Neen.
10.

Wat moet de landbouwer die een bedrijf overneemt met een stock
toegelaten fytoproducten doen?

De landbouwer die een bedrijf overneemt met een stock fytoproducten dient over de
nodige documenten te beschikken om de traceerbaarheid te garanderen (alle facturen).
Melding aan de PCE is niet nodig indien de producten nog toegelaten zijn.
11.

Is het aanvaardbaar dat in het kader van controles inzake de veiligheid van
de voedselketen die door het FAVV worden uitgevoerd of van een audit, dat
het lokaal voor gewasbeschermingsmiddelen van een landbouwer die enkel
bezig is met plantaardige productie wordt geplaatst bij een andere
landbouwer die enkel bezig is met dierlijke productie? [FAQ G-040]

Dat is aanvaardbaar voor zover de verantwoordelijkheden duidelijk worden geïdentificeerd
en gedocumenteerd. Met name wat de modaliteiten van toegang tot het lokaal betreft, het
beheer ervan evenals de eigendom van de gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is om
elke verwarring te vermijden bij de controle van de landbouwer die de dierlijke productie
in handen heeft, aangezien het lokaal voor de gewasbeschermingsmiddelen zich in zijn
bedrijf bevindt.
12.

Mag een aannemer gewasbeschermingsmiddelen die aan landbouwers
toebehoren, bewaren? [FAQ G-033]

Ja, deze gewasbeschermingsmiddelen moeten echter duidelijk worden geïdentificeerd.
Bovendien moet de aannemer een goede IN en OUT traceerbaarheid garanderen en zijn
klanten de nodige informatie bezorgen voor het bijhouden van hun registers. Bij
problemen

i.v.m.

met

opgeslagen

gewasbeschermingsmiddelen,

is

de

aannemer

verantwoordelijk. Indien hij gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van buurlanden en
bestemd voor bespuitingen in het buitenland bewaart, moet hij over een toelating voor de
import en export beschikken.
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13.

Wanneer een loonsproeier bij hem thuis bidons met
gewasbeschermingsmiddelen voor zijn klanten opslaat, mag hij die
stockeren zonder ze per klant op te splitsen? Mogen de bidons worden
"opgesplitst"? [FAQ G-033]

De situatie verschilt al naargelang het gewasbeschermingsmiddel aan de loonwerker of
aan de landbouwer toebehoort. In het eerste geval zal de loonwerker het sproeien aan de
landbouwer factureren. Er is geen probleem in geval er bij verschillende landbouwers met
dezelfde bidon wordt gesproeid. In het tweede geval werd het product aan de landbouwer
gefactureerd. Er is geen bezwaar dat de loonwerker de gewasbeschermingsmiddelen van
de landbouwer bij hem thuis bewaart, maar op het niveau van de landbouwer moet de
traceerbaarheid behouden blijven (zie de vorige vraag). De koper moet de aankoopfactuur
bewaren waarop hij het aantal verpakkingen die hij aankocht vermeldt. Het is bovendien
niet toegelaten uit de verpakking van een landbouwer producten te halen ten voordele van
andere landbouwers, noch om van een verpakking naar een andere over te hevelen
(pesticiden moeten immers in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden). Door
dergelijke praktijken kan de traceerbaarheid op het niveau van de landbouwer niet
behouden blijven. Indien gewasbeschermingsmiddelen van landbouwers bij de loonwerker
worden bewaard, moeten ze eveneens duidelijk worden geïdentificeerd en dit steeds met
het oog op een goede traceerbaarheid.
14.

Mag een loonwerker Franse gewasbeschermingsmiddelen kopen en opslaan
met als doel deze te gebruiken voor Franse klanten?

Ja. Voor niet in België erkende producten die bestemd zijn om gebruikt te worden op
percelen in een buurland is een import/exporttoelating van het FAVV verplicht. Deze
producten moeten duidelijk worden geïdentificeerd in de fytokast of het fytolokaal. Deze
producten moeten toegelaten zijn in het land waarin de percelen van de landbouwer
gelegen zijn (eis 1.1.12).
15.

Is het aanvaardbaar dat in het kader van controles inzake de veiligheid van
de voedselketen die door het Agentschap worden uitgevoerd of van een
audit,

dat

het

lokaal

voor

fytofarmaceutische

producten

van

een

landbouwer die enkel bezig is met plantaardige productie wordt geplaatst
bij een andere landbouwer die enkel bezig is met dierlijke productie ? [FAQ
G-040]
Dat is aanvaardbaar voor zover de verantwoordelijkheden duidelijk worden geïdentificeerd
en gedocumenteerd; met name wat de modaliteiten van toegang tot het lokaal betreft,
het beheer ervan evenals de eigendom van de fytofarmaceutische producten. Het doel is
om elke verwarring te vermijden bij de controle van de landbouwer die de dierlijke
productie in handen heeft, aangezien het lokaal voor de fytofarmaceutische producten zich
in zijn bedrijf bevindt.
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4.1.2 Bewerking- en opslagruimten
1.

Is het toegelaten in eenzelfde ruimte tegelijkertijd geoogste producten en
materiaal te stockeren?

Ja, voor zover er geen risico is voor contaminatie en er een fysische scheiding bestaat
tussen het materieel en de geoogste producten.
2.

Wat zijn de verplichtingen betreffende de olietank?

De regelgeving betreffende de olietank heeft betrekking op de milieuvergunning. De
Vegaplan

Standaard

bepaalt

dat

wanneer

een

brandstoftank

zich

op

de

productie/bewerking/opslag site bevindt, er voldoende ruimte moet zijn tussen de olietank
en de primaire producten (minimaal 4 m of een fysieke scheiding).
3.

Moeten

de

beschermzeilen

gebruikt

bij

inkuil

bepaalde

kenmerken

vertonen?
Bij gebruik van plastiek beschermzeil, moet dit waterdicht zijn en moet het plastiek
geschikt zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen. Deze eis slaat op de zeilen,
niet op de touwen.
4.

Moet de landbouwer over een glasbreukprocedure beschikken?

De landbouwer moet weten wat te doen ingeval van glasbreuk, maar hoeft niet over de
procedure te beschikken.
5.

Zijn in de opslaggebouwen lichtdoorlatende openingen voldoende m.b.t. de
eis 1.2.4?

Kunstmatige verlichting is niet verplicht, bv. wanneer er licht komt door de deuren of
lichtdoorlatende openingen. Maar indien er kunstmatige verlichting aanwezig is, zijn de
bepalingen van de eis 1.2.4 van toepassing (meer bepaald: breukveilig/hoes of
afschermkap voor vaste verlichting boven de geoogste producten).
6.

Moeten bij ruwvoeder de balenbeveiligd worden tegen overlast door vogels
(bv. vangnet)? (Eis 1.2.52*)

De OCI oordeelt of de beveiligingsmiddelen voldoende zijn. De aanwezigheid van schade is
het teken dat de middelen ontoereikend zijn.
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4.2

MACHINES, APPARATUUR EN GEREEDSCHAP

4.2.1 Algemene eisen
1.

Wanneer

landbouwers

gezamenlijk

een

uitrusting

(voorbeeld:

een

landbouwmachine) aankopen, kan een van de landbouwers deze machine
op de gronden van alle landbouwer - eigenaars gebruiken? [FAQ G-040]
Als de gebruiker van de machine op de gronden van de andere landbouwers werkt, wordt
hij beschouwd als een loonwerker en moet hij de regels eerbiedigen.

4.2.2 Spuittoestellen
1.

Moet een landbouwer die beschikt over een spuittoestel dat hij niet op het
veld gebruikt maar bijvoorbeeld om de stallen te reinigen dat toestel laten
keuren? [FAQ G-040]

Elke

spuittoestel

dat

kan

worden

gebruikt

voor

de

toepassing

van

gewasbeschermingsmiddelen moet worden onderworpen aan een technische controle.
2.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de technische controles van
de spuittoestelen voorzien in het koninklijk besluit van 13 maart 2011? De
gebruiker of de eigenaar van het spuittoestel? [FAQ G-040]

De eigenaar van het spuittoestel is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de
technische controles van zijn spuittoestel. Hij moet zijn spuittoestel aan de driejaarlijkse
keuring onderwerpen op het tijdstip en de plaats bepaald in de oproeping van de
keuringsdienst. Indien hij niet opgeroepen wordt binnen de vijftien dagen vóór het einde
van de geldigheidstermijn van het attest, moet hij op zijn eigen initiatief contact met de
keuringsdienst opnemen. Wanneer een spuittoestel buiten gebruik wordt gesteld, moet de
eigenaar de keuringsdienst verwittigen en de spuitboom of de spuitkrans demonteren.
Een spuittoestel dat bij de keuring niet voldoet aan het koninklijk besluit van 13 maart
2011, mag niet door zijn eigenaar of door een derde gebruikt worden.
3.

Kan een operator beschikken over een spuittoestel dat niet in orde is met de
controlevoorschriften voorzien door het koninklijk besluit van 13 maart
2011 indien hij dit toestel niet gebruikt? [FAQ G-040]

Ja, maar de eigenaar moet zijn spuittoestel buiten gebruik stellen (zie formulier in bijlage
3 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011) en de spuitboom of de spuitkrans van het
spuittoestel demonteren.
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4.

Zijn de zelfklever en het controlecertificaat van het spuittoestel nodig?

Ja. De zelfklever het controlecertificaat van het spuittoestel zijn nodig.
5.

Mag een Franse landbouwer die percelen in Frankrijk en in België heeft, zijn
spuittoestel in Frankrijk laten controleren en in België gebruiken?

Ja. Het attest en het etiket die in Frankrijk zijn uitgereikt (en die drie jaar geldig zijn) zijn
ook geldig in België, voor zover de controle door een erkend centrum is uitgevoerd.

4.2.3 Landbouwtransport
1.

Hoe kan de landbouwer aantonen dat hij de eventuele risico’s beheerst
m.b.t. de kwaliteit van het water dat wordt aangewend voor het reinigen
van

het

gereedschap

gebruikt

bij

transport

van

granen,

olie-

en

eiwithoudende gewassen, zaden en ruwvoeder?
Enkel leidingwater, boorputwater en regenwater mogen worden gebruikt. Het is niet nodig
om systematisch analyses voor te leggen van het gebruikte water. De landbouwer moet
zelf kunnen aantonen hoe hij de eventuele risico’s beheert betreffende de kwaliteit van het
water. De factuur van zijn leverancier, de factuur voor een boring, de diepte van de
waterput, het schema van de put en de omgeving ervan zijn elementen die een indicatie
geven betreffende de kwaliteit van het water (externe contaminaties).
Wat regenwater betreft zal de auditor ook de watertank onderzoeken en nagaan welke
maatregelen worden genomen (aanwezigheid van een zandvanger, regelmatig ruimen en
schoonmaken (eventueel met bleekwater), ...). De geur en de kleur van het water geven
ook indicaties betreffende de kwaliteit van het water. Een analyse van het water kan
gevraagd worden in geval van afwezigheid van op het terrein controleerbare factoren.
2.

Moet een transporteur van granen naar een FCA (GMP) onderneming
gecertificeerd zijn?

Ja. Het transport van de plaats van de oogst naar een FCA (GMP) onderneming moet
worden uitgevoerd door ofwel een landbouwer gecertificeerd voor Vegaplan voor de
vervoerde teelt, ofwel een loonwerker gecertificeerd voor Vegaplan voor de activiteit
“secundair transport”, ofwel een transporteur gecertificeerd voor FCA (GMP) of een
gelijkaardig systeem. Dit is een eis van niveau 1 (eis 2.4.7*).
Indien de landbouwer tijdens de oogstperiode een beroep doet op een loonwerker voor het
transport van geoogste producten naar een FCA-onderneming, verifieert de certificatieinstelling of deze loonwerker opgenomen is in de Vegaplan databank voor de activiteit
‘secundair transport’. Is dat niet het geval, en indien een secundair transport naar een
FCA-onderneming al gebeurd is, moet de landbouwer, om de non-conformiteit te laten
opheffen, een verbintenis ondertekenen waarvan de naleving via een onaangekondigde
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audit zal worden gecontroleerd. Indien deze verbintenis niet gerespecteerd wordt, verliest
de landbouwer zijn certificaat voor bedoelde teelt.

4.2.4 Apparatuur voor het snijden van pootgoed van aardappelen
1.

Is het voor een landbouwer toegelaten om het snijden van zijn pootgoed
van aardappelen door een loonwerker te laten uitvoeren?

Ja, het snijden van pootgoed van aardappelen kan door een loonwerker worden
uitgevoerd, op vraag en voor rekening van de gebruiker van het gesneden pootgoed. Het
snijden moet gebeuren conform de voorschriften uit bijlage 5 van de Vegaplan Standaard.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle risico’s op fytosanitair vlak. De landbouwer
moet zich er dus van vergewissen dat de loonwerker de voorschriften uit bijlage 5 van de
Vegaplan Standaard naleeft.
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4.3

Bedrijfsleider, personeel en derden

4.3.1 Erkenningen/toelatingen
1.

Mag een operator die een toelating voor de bereiding van
consumptieaardappelen heeft, ook consumptieaardappelen verpakken? [FAQ
G-040]

Ja. De toelating voor de bereiding van aardappelen in het kader van de primaire productie
dekt ook de onmiddellijke verpakking hiervan. In dit geval is een specifieke toelating voor
de verpakking van aardappelen niet nodig. Bovendien is de registratie van de activiteit
“bereiding (PL42 landbouwbedrijf; AC59 bereiden; PR117 Consumptieaardappelen)” bij het
Agentschap voldoende en is het niet nodig om specifiek de activiteit voor de onmiddellijke
verpakking

(PL42

landbouwbedrijf;

AC20

onmiddellijke

verpakking;

PR117

consumptieaardappelen) te melden.
2.

Mag een operator die een toelating heeft voor de verpakking van
consumptieaardappelen, ook consumptieaardappelen bereiden? [FAQ G-040]

Neen. Een specifieke toelating is verplicht.

4.3.1 Aannemers van land- en tuinbouwwerken
1.

Moet een CUMA of machinering zich laten certificeren voor de Vegaplan
IKKB voor loonwerkers? [FAQ G-040/G-033]

De machinering dient geen certificatie voor de Vegaplan IKKB Loonwerkers aan te vragen
wanneer zij enkel diensten presteert voor haar leden. Een certificaat is wel nodig wanneer
zij werken verricht voor derden die volgens de Vegaplan Standaard voor landbouwers
produceren. Beroep doen op een Vegaplan IKKB gecertificeerde loonwerker is een eis van
de Vegaplan Standaard voor de landbouwers.
De Vegaplan IKKB-certificatie primaire plantaardige productie van de leden van de
CUMA/machinering impliceert de controle van het gereedschap bij de landbouwer die dit
gereedschap bewaart of het bewijs van de certificatie van de landbouwonderneming. Een
lijst van het gereedschap moet aanwezig zijn, en de namen van de leden van de
CUMA/machinering moeten worden geregistreerd. Als het fytolokaal gemeenschappelijk
wordt gebruikt, moeten de fytoproducten van de leden van de CUMA/machinering
gescheiden worden opgeslagen.
2.

Moet een CUMA zijn activiteiten bij het FAVV melden? [FAQ G-040]

Dit hangt af van de aard van de activiteiten. Indien een “machinering” zich beperkt tot het
verhuren of ter beschikking stellen van landbouwmaterieel aan operatoren (al dan niet
leden van de “machinering”), is er geen activiteit die aan het Agentschap moet gemeld
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worden. Indien de “machinering” (al dan niet gefactureerde) landbouwwerken uitvoert
voor rekening van operatoren (al dan niet leden van de “machinering”), moet zij zich als
loonwerker bij het Agentschap opgeven.
3.

Hoe kan de auditor nagaan of de aannemer gecertificeerd is voor de IKKB
Vegaplan Standaard voor ‘Aannemers van land- en tuinbouwwerken’?

De auditor kan de databank van Vegaplan raadplegen, waar de lijst van de gecertificeerde
loonwerkers opgenomen wordt. Hij moet ook controleren, via een steekproef in de
documenten van de landbouwer, dat het werk in onderaanneming wel degelijk door de
aangegeven loonwerker werd uitgevoerd.
4.

Is het verplicht een beroep te doen op een IKKB Vegaplan gecertificeerde
loonwerker?

De verplichting om beroep te doen op een IKKB Vegaplan (of VKL in Nederland)
gecertificeerde loonwerker is een eis van niveau 2, geldig voor alle teelten en alle types
werkzaamheden. Voor het transport van de plaats van de oogst naar een FCA (GMP)
onderneming moet de transporteur gecertificeerd zijn voor VegaplanIKKB, FCA (GMP) of
GMP+. Dit is een eis van niveau 1 geldig voor granen, olie- en eiwithoudende gewassen en
ruwvoeder.
5.

Moet een loonwerker die gecertificeerd is voor BRC of GLOBALG.A.P. ook
voor Vegaplan IKKB gecertificeerd zijn om werken bij een Vegaplan
gecertificeerde landbouwer te mogen uitvoeren?

Ja, de loonwerker moet gecertificeerd zijn voor Vegaplan IKKB (niv. 2 eis). Indien het over
transport naar een FCA (GMP) landbouwonderneming gaat, moet hij gecertificeerd zijn
voor Vegaplan IKKB of FCA (GMP) (niv. 1 eis).
6.

Mag een loonwerker die zelf als landbouwer gecertificeerd is voor Vegaplan
IKKB zijn Vegaplan IKKB certificaat PPP gebruiken voor zijn activiteiten als
loonwerker?

Neen. Het zijn twee verschillende lastenboeken en certificaten.
7.

Wat is de verantwoordelijkheid van de loonwerkers die de sproeiwerken
uitvoeren?

De loonwerker is verantwoordelijk voor het sproeien. Hij is verantwoordelijk voor
eventuele foutieve toepassingen (dubbelwerk of niet over de hele oppervlakte afgedekt).
Maar indien de landbouwer zelf instructies heeft gegeven betreffende de toe te passen
producten en er schade veroorzaakt is door een niet geschikt product, dan is de
landbouwer verantwoordelijk.
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4.3.2 Lokale bevolking
1.

M.b.t. de initiatieven naar de lokale belanghebbenden toe (3.7.1): volstaat
het om lid te zijn van een landbouwcomice of -vereniging, of schepen of
gemeenteraadslid te zijn?

Ja.
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4.4

TEELTTECHNIEK EN NAOOGSTBEHANDELING

4.4.1 Uitgangsmateriaal
1.

Is het verplicht om een etiket per partij zaden bij te houden?

Ja, maar enkel voor granen en olie- en eiwithoudende gewassen.
2.

Is de aanwezigheid van het plantenpaspoort verplicht voor de betrokken
teelten?

Ja. In geval van verlies is een duplicaat nodig. Bij aanwezigheid van een duplicaat moet de
auditor niets aan het FAVV melden. Als er geen duplicaat is, moet de landbouwer een
schriftelijke verbintenis bezorgen aan de auditor, en de auditor moet een melding bij het
FAVV indienen.
3.

Mag het residu van de vergisting van kippenmest gebruikt worden bij het
telen van bieten (of andere gewassen)?
1) Dit product wordt niet vermeld in bijlage I van het KB van 28.01.13 betreffende het
in de handel brengen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende
middelen en teeltsubstraten. Voor dit product moet dus een ontheffing verleend
worden, conform art. 5 van dit KB. De OCI moet de lijst raadplegen van de
ondernemingen die zulke ontheffing hebben verkregen (cf. phytoweb.be 
meststoffen  lijst van de ontheffingen voor meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten) om na te gaan of de
leverancier in orde is.
2) Een gebruikscertificaat is nodig, evenals een kopie van de productanalyse. Deze
documenten worden verleend door de leverancier.

4.

Monocultuur van maïs moet vermeden worden in het WG (eis 4.1.16.4).
Ingeval een landbouwer enkel beschikt over kleine percelen (< 1ha)
waarop hij enkel maïs kan telen, moet dat aanzien worden als monocultuur?
Een perceel waarop een landbouwer elk jaar maïs plant voor de jagers
(enkele tientallen aren), wordt dat aanzien als monocultuur?

Ja, dit blijft een monocultuur. Het is een niveau 2 eis; een keuze blijft dus mogelijk. Enkel
de landbouwers die alleen de combinatie weide/maïs toepassen worden vrijgesteld.
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5.

Als een aardappelperceel zowel consumptieaardappelen als hoevepootgoed
oplevert

(bijvoorbeeld

kleine

aardappelen

die

als

pootgoed

worden

gebruikt), zijn de eisen inzake de productie van hoevepootgoed dan van
toepassing? [FAQ G-040]
Ja, voor het Agentschap wordt de volledige productie van het perceel beschouwd als
hoevepootgoed.

4.4.2 Meststof
1.

Mag het residu van de vergisting van kippenmest gebruikt worden bij het
telen van bieten (of andere gewassen)?

Dit product wordt niet vermeld in bijlage I van het KB van 28.01.13 betreffende het in de
handel brengen en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen en
teeltsubstraten. Voor dit product moet dus een ontheffing verleend worden, conform art.
5 van dit KB.
De OCI moet de lijst raadplegen van de ondernemingen die zulke ontheffing hebben
verkregen (cf. phytoweb.be  meststoffen  lijst van de ontheffingen voor meststoffen,
bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten) om na te gaan
of de leverancier in orde is.
Een gebruikscertificaat is nodig, evenals een kopie van de productanalyse. Deze
documenten worden verleend door de leverancier.
2.

Hoe wordt papierschuim beschouwd?

Het gaat om afval. Een begeleidingsdocument/gebruikscertificaat is dus nodig.

4.4.3 Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
1.

Indien een landbouwer die geen toegang heeft tot fytoweb de lijst laat
uitprinten door zijn buurman, hoe lang blijft die dan geldig? Hoe kan men
over de informatie beschikken? Volstaat de lijst van de producten die
tijdens de volgende maanden zullen ingetrokken worden?

De inhoud van fytoweb verandert zeer regelmatig. De lijst met erkende producten is zeer
omvangrijk en is niet zeer nuttig als men het gebruik van deze producten niet kent. Het
afprinten van enkel de producten en hun toegestaan gebruik voor bedoelde teelten lijkt
veel redelijker. Een maandelijkse frequentie binnen het seizoen (d.i. tijdens de periode
van keuze en gebruik van de producten) lijkt voldoende. Een lijst specifiek voor de teelten
van de landbouwer, gepubliceerd door de « centres pilotes » (Waals gewest) in het begin
van het seizoen, met vermelding van de informatie betreffende de intrekking van
gewasbeschermingsmiddelen kan ook worden aanvaard.
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In Vlaanderen worden elk jaar, voor het begin van het spuitseizoen, lijsten opgemaakt.
Voor groenten en fruit worden fiches door KDT opgesteld. Inagro publiceert elk jaar de
lijst met erkende producten voor akkerbouw en in openlucht geteelde groenten. Dit is
voldoende voor de Vlaamse Overheid.

4.4.4 Irrigatie
1.

Welke type water moet gebruikt worden voor irrigatie?

Voor irrigatie wordt enkel gebruik gemaakt van open put, boorput, leidings- of
regenwater. Irrigatie is eveneens toegelaten met water afkomstig van:
• Het wassen van groenten en fruit (met uitzondering van waswater van wortelgroenten of
knollen);
• Processen om producten vrij van verontreiniging te maken (water afkomstig van
blancheren/ steriliseren);
• Processen die plaatsvinden na alle bewerkingen die de producten vrij van verontreiniging
maken (water afkomstig van het afkoelen na blancheren/steriliseren, water afkomstig van
snel invriezen);
• Het reinigen van de blancheer-/steriliseerlijnen en het reinigen en ontdooien van de
koellijnen.
Het type irrigatie moet worden geregistreerd.

4.4.5 Bodembeheer en geïntegreerde teelttechniek
1.

Indien een landbouwer de zwaluwnesten in zijn gebouwen behoudt, mogen
deze dan beschouwd worden als nestkastjes? (Eis 4.11.5* - bijlage 15.1)

Ja.
2.

Wat is de minimumlengte van een aangelegde of wildgroeiende
bloemenstrook? (Eis 4.11.5* - bijlage 15.1)

Langs de hele zijkant van het veld.
3.

Indien een landbouwer alleenstaande bomen op zijn weiland behoudt en
onderhoudt (wilgen, fruitbomen, …), wordt dat beschouwd als een
maatregel ter bevordering van de biodiversiteit? (Eis 4.11.5* - bijlage 15.1)

Ja.
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4.5

REGISTRATIES

4.5.1 Registratie
1.

Wanneer een landbouwer zijn gronden verhuurt aan een andere landbouwer
of aan een verwerkende onderneming die aardappelen of groenten teelt,
moet hij over de informatie beschikken betreffende de producten die op zijn
percelen werden toegepast?

De landbouwer die zijn gronden verhuurt maar die niet verantwoordelijk is voor de
verkoop van de producten die erop worden geteeld moet niet in het bezit zijn van de
informatie betreffende het sproeien en de verstuivingen. Indien hij wel verantwoordelijk is
voor de verkoop van de producten die op zijn percelen worden geteeld, moet de
onderneming hem deze informatie verschaffen, zoals het ook het geval is voor de
landbouwer die een beroep doet op loonwerkers voor het geheel van de werkzaamheden.
2.

Moet de landbouwer over een kopie beschikken van de teelt/perceelsfiches
wanneer hij het loof van erwten terugwint van het bedrijf dat voor hem de
erwten onder contractteelt?

Wanneer een landbouwer onder contract staat met een bedrijf dat verantwoordelijk is voor
de teelt van erwten en voor de spuitwerkzaamheden, moet hij van dat bedrijf niet
noodzakelijk de teelt/perceelfiches krijgen. Maar als de landbouwer na de oogst het loof
van erwten terugwint en deze aan derden verkoopt, dan moet hij beschikken over een
kopie van de teelt/perceelsfiches betreffende de productie van erwten.
3.

Is een teelt/perceelsfiche verplicht voor de productie van granen, olie- en
eiwithoudende gewassen, bieten en cichorei?

Nee. De registraties kunnen gebeuren op een andere drager, zoals het teeltboekje, een
computerprogramma, …

De teelt/perceelfiche is wel verplicht bij de teelt van

aardappelen, groenten en fruit.
4.

Mag de loonwerker de percelen waarop hij een behandeling uitvoert
identificeren aan de hand van de naam van de gemeente waarin die velden
gelegen zijn? [FAQ G-040]

Een loonwerker die bespuitingen uitvoert voor een landbouwer moet de behandelde
percelen identificeren en de gegevens over de behandelingen aan zijn klant bezorgen.
Omdat in een gemeente veel percelen kunnen liggen, volstaat een identificatie van de
percelen aan de hand van alleen de naam van de gemeente zeker niet.
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5.

Binnen welke termijn moet de informatie over door aannemers verrichte
werken aan de landbouwers worden verstrekt? [FAQ G-033]

De gids schrijft voor dat de informatie binnen 7 dagen na uitvoering van de werken moet
worden verstrekt. Het FAVV eist echter alleen een strikte naleving van die termijn:
 voor groente- en fruitteelten, ongeacht om welke activiteit het gaat (inzaai, behandeling,
oogst, …),
 voor alle teelten als de aannemer behandelingen met bestrijdingsmiddelen uitvoert,
In andere gevallen is een termijn van een maand voor het doorsturen van de informatie
aanvaardbaar.
6.

Wat zijn de voorschriften voor het verstrekken van informatie aan de
landbouwer als de aannemer niet door de landbouwer zelf werd aangeduid
maar door een bedrijf waarmee de landbouwer een teeltcontract heeft?
[FAQ G-033]

Er moet dan worden nagegaan wie verantwoordelijk is voor de gewassen. Als de
landbouwer zijn grond beschikbaar stelt en zich niet bezighoudt met de productie en er
niet de eigenaar van is, moet hij niet in kennis worden gesteld. Als de landbouwer
daarentegen een contract heeft met een bedrijf om iets te produceren, als werken worden
uitgevoerd door een door dat bedrijf gestuurde aannemer en het gewas eigendom is van
de landbouwer die het uiteindelijk verkoopt aan het bedrijf waarmee hij een contract
heeft, blijft de landbouwer verantwoordelijk voor het gewas. De landbouwer moet in die
gevallen in kennis worden gesteld van de door de aannemer uitgevoerde werken. Concreet
moet de informatieverstrekking worden geregeld binnen de overeenkomst tussen de
aannemer en het bedrijf dat hem aanstelt. In een schriftelijke overeenkomst moet worden
vastgelegd dat het bedrijf aan de aannemer de informatie verstrekt die hij nodig heeft om
zijn verplichtingen op het vlak van informatieverstrekking aan de verantwoordelijke
landbouwer te kunnen nakomen.
7.

Moet een landbouwer die al zijn activiteiten door een derde laat uitvoeren in
het bezit zijn van een IN-register?

Een landbouwer die al zijn activiteiten (zaaien, spuiten, bemesten, oogst) door een derde
laat uitvoeren, maar die eigenaar is van zijn teelt, moet een IN-register bijhouden, met al
de bewijsstukken (d.w.z. de facturen).
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8.

In geval van een uitwisseling van gronden, moet producent A, die de bieten
aan de suikerfabriek verkoopt, een teeltfiche hebben van producent B, die
de bieten teelt en die de bespuitingen uitvoert?

Ja. Producent A blijft verantwoordelijk voor de producten die hij verkoopt, inclusief de
producten die door B zijn bespoten. Producent B moet over een fytolicentie van type P3
beschikken om de producten aan producent A te mogen factureren.
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5. CERTIFICERINGSREGELING

1.

Welke eisen worden gecontroleerd bij een uitbreidingsaudit voor een
productie behorend tot een nieuwe productgroep?

Bij een uitbreidingsaudit worden de algemene eisen (met de code « alle») gecontroleerd,
evenals de specifieke eisen betreffende de nieuwe productgroep. In bepaalde gevallen kan
een ‘administratieve’ audit plaatsvinden, waarbij de auditor zich niet per se naar de
landbouwonderneming moet begeven. Het gaat om de volgende gevallen:
Certificaat bestaat voor:

Uitbreiding voor:

Groenten – Versmarkt (openluchtteelt of

Industriegroenten (akkerbouwmatig)

beschutte teelt)

Industriegroenten (intensief)
Kleinfruit

Groenten – Versmarkt (beschutte teelt)

Groenten – Versmarkt (openluchtteelt)

Groenten – Versmarkt (openluchtteelt)

Groenten – Versmarkt (beschutte teelt)

Industriegroenten (intensief)

Groenten

–

Versmarkt

(openluchtteelt

of

beschutte teelt)
Industriegroenten (akkerbouwmatig)
Industriegroenten (akkerbouwmatig)

Industriegroenten (intensief)

Hardfruit en steenfruit

Kleinfruit
Groenten

–

Versmarkt

(openluchtteelt

of

beschutte teelt)
Industriegroenten (akkerbouwmatig)
Industriegroenten (intensief)
Kleinfruit

Groenten

–

Versmarkt

(openluchtteelt

beschutte teelt)
Industriegroenten (akkerbouwmatig)
Industriegroenten (intensief)
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of

2.

Betreffende de termijn voor de toepassing van het correctieve actieplan
voor de NC B, quid met de vrijstelling voor seizoensgebonden activiteiten?

Deze vrijstelling, eigen aan de primaire sector, wordt vermeld in de certificeringsregeling
van de G-040: “In geval van NC B moet de landbouwer een actieplan opstellen, dat
overgenomen wordt op het samenvattend auditrapport. De landbouwer moet dit plan
binnen een termijn van 6 maanden toepassen, met uitzondering van cyclus- of
tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6 maanden na het
opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de omstandigheden
eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn”.
3.

Wat gebeurt er indien, in het kader van een combicertificaat Vegaplan/G040, een niet-conformiteit eigen aan de Vegaplan Standaard niet tijdig
opgeheven is?

In geval van equivalentie Vegaplan/G-040 moet een gecombineerd certificaat worden
verleend (verplicht vanaf 01.07.15). In dit geval, als enkel niet-conformiteiten eigen aan
de Vegaplan Standaard niet tijdig opgeheven zijn, zal de OCI het G-040 certificaat
uitreiken, gezien de operator in orde is met de Sectorgids en recht heeft op de bonus.
4.

Een OCI moet in 2015 een opvolgingsaudit uitvoeren bij een landbouwer,
maar deze landbouwer heeft, enkel voor 2015, al zijn gronden verhuurd
(d.w.z. dat hij geen behandelingen noch voorbereiding uitvoert en hij niet
de eigenaar is van de productie), en is van plan in 2016 opnieuw granen
voor eigen rekening te produceren. Wat moet deze OCI in 2015 doen
(melding bij het FAVV, aanpassing in BOOD, ...)?

De operator moet de activiteit « eigen teelten » stopzetten:
-

Melding van deze verandering bij de PCE (stopzetting activiteit in BOOD)

-

Melding van deze verandering bij de OCI (mogelijke impact op het bestaande
certificaat)

In 2016 zal bedoelde operator de activiteit « eigen teelten » opnieuw toevoegen:
-

Melding van deze verandering bij de PCE (nieuwe activiteit geregistreerd in BOOD)

-

Melding van deze verandering bij de OCI (uitbreidingsaudit of nieuwe initiële audit
mogelijk indien de landbouwer opnieuw een certificaat wenst dat slaat op al zijn
activiteiten).
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5.

Binnen welke termijn vindt een onaangekondigde audit plaats?

Voor de sectorgids (G-040): tussen 2 en 5 dagen. Voor de Vegaplan Standaard: maximum
2 dagen.
Indien de landbouwer een equivalentie geniet, moet de onaangekondigde audit 2 dagen
voor de audit worden aangekondigd, dit om de benaderingen van de Vegaplan Standaard
en van de Sectorgids te eerbiedigen.
6.

Hoe moet een bedrijf met ruwvoeder worden geauditeerd?

Indien een bedrijf dierlijke en plantaardige productie heeft, met inbegrip van voeder
bestemd voor eigen dieren, moet het bedrijf op basis van de module B van de Sectorgids
G-040 worden geauditeerd. Indien het bedrijf enkel dierlijke producties heeft, moet
module B (Ruwvoeder)samen met Module C (dierlijke productie) worden geauditeerd.
Indien er naast dierlijke en voederproductie ook andere plantaardige productie aanwezig
is, moet module B (Ruwvoeder) samen met module A (Plantaardige productie) worden
geauditeerd.
7.

Hoe kan de niet-conformiteit wegens afwezigheid van vooroogstanalyse in
de betrokken sector worden opgeheven?

Vooroogstcontroles op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en nitraten moeten
worden uitgevoerd bij bepaalde variëteiten van producten (cf. bijlage 7 van de Vegaplan
Standaard – bijlage 5.8 van de Sectorgids G-040). Dit is een wettelijke verplichting.
Indien zulke analyses niet uitgevoerd zijn, moet dit door de OCI aan het FAVV worden
gemeld. Deze niet-conformiteit kan worden opgeheven door middel van een door de
landbouwer ondertekende verbintenisverklaring. De naleving van deze verbintenis moet
door een onaangekondigde audit worden gecontroleerd.
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