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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard/Sectorgids: nieuwe versie vanaf 25.11.2015
____________________________________________________
Op 22 september 2015 keurde het FAVV een nieuwe versie goed van de
Sectorgids voor de primaire productie. Deze versie 2.0 omvat uitsluitend de
aanpassingen betreffende de reglementering in de plantaardige productie. De
aanpassing van de Sectorgids houdt de facto een nieuwe versie 2.0 in van de
Vegaplan Standaard, aangezien de Sectorgids hiervan integraal deel uitmaakt.
Deze nieuwe versie treedt in werking op 25 november 2015.
Op 13.10.15 heeft het FAVV de equivalentie tussen deze twee lastenboeken
erkend, met het oog op de administratieve vereenvoudiging van het
certificeringsproces. In de checklijst en in het lastenboek worden de
aanpassingen tegenover de vorige versie in het rood weergegeven.
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Certificatie : een paar praktische tools op onze website …
________________________________________________
Ter herinnering: via onze website kan u een gepersonaliseerde checklijst creëren, die enkel de
activiteiten bevat die u op uw bedrijf uitoefent. Klik daarvoor op de knop ‘landbouwers - loonwerkers’,
vervolgens op ‘Documenten’, en maak de keuze tussen de ‘pdf’ of ‘Excel’ versie. Het volstaat om drie
vragen te beantwoorden betreffende het bedoelde lastenboek, het Gewest waar uw onderneming
gelegen is en de uitgeoefende activiteiten.

Newsletter Printemps 2015

Onder de rubriek “documenten” is een handleiding beschikbaar, die u toelaat een reeks documenten
(zoals pictogrammen, ongevallenprocedure, opslagfiche, ...) te downloaden en af te drukken.
Ook onder “Documenten” vindt u de FAQ, een compilatie van vragen over de certificatie van de door
Vegaplan ontwikkelde standaarden, zowel voor de landbouwers als voor de loonwerkers.
Aarzel zeker niet deze documenten te gebruiken!

Aanvraag fytolicentie: verlenging van de overgangsperiode tot
24.11.15
___________________________________________________
Gezien er bij een aantal landbouwers onduidelijkheid was over de noodzaak om een fytolicentie aan te
vragen en rekening houdend met de vele problemen waarmee de landbouwsector al geconfronteerd
wordt, heeft Minister Borsus beslist om de overgangsperiode voor de aanvraag te verlengen tot en
met 24.11.2015. Iedere land- of tuinbouwer die nog fytoproducten wil kopen en/of gebruiken, ook al
is het voor gebruik met een rugsproeier, moet een fytolicentie hebben.
Nieuwe aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend via
een formulier beschikbaar op de website www.fytolicentie.be.
De fytolicentie P2 die nodig is voor land- en tuinbouwers is
gratis.
Ter herinnering: Vanaf 25.11.2015 vervangt de fytolicentie het huidige systeem van erkend
gebruiker/verkoper, waarbij er heel wat vrijstellingen waren. De fytolicentie wordt dan verplicht voor
elke aankoop, opslag en gebruik van fytoproducten voor professioneel gebruik. De landbouwer die
niet in het bezit is van een fytolicentie zal dus voor de aankoop, de opslag en het gebruik van
fytoproducten, verplicht beroep moeten doen op een persoon die wel over een fytolicentie beschikt,
dit betekent dat hij beroep zal moeten doen op een loonwerker/loonsproeier voor alle sproeiwerken,
ook voor kleine toepassingen met een rugsproeier. De handelaars of loonwerkers mogen geen enkel
professioneel fytoproduct verkopen aan een landbouwer zonder fytolicentie. Ook geen kleine
hoeveelheden om lokale behandelingen te doen met een rugsproeier. Wanneer loonwerkers wel
fytoproducten willen verkopen moeten ze zelf beschikken over een fytolicentie P3 en mogen ze alleen
fytoproducten verkopen aan iemand die minstens beschikt over een fytolicentie P2.
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Om mogelijke problemen te vermijden, die trouwens ook een impact kunnen hebben op de
Vegaplan/sectorgids certificatie, moeten landbouwers die nog niet in het bezit zijn van de fytolicentie,
dringend gebruik maken van de verlengde overgangsperiode om dat alsnog in orde te brengen.
Immers, wie fytoproducten in bezit heeft en gebruikt moet een fytolicentie hebben zoniet kan er geen
Vegaplan/sectorgidscertificaat afgeleverd worden.
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Teeltrotatie aardappelen : een voorwaarde die gecontroleerd
wordt !
___________________________________________
De teeltrotatie is van uitzonderlijk belang voor de aardappelsector. Die zorgt er onder andere voor
dat de levenscyclus van onkruid en schadelijke organismen onderbroken wordt, wat resulteert in een
betere bodemstructuur en vermindering van de erosie. Daarom controleren het federale FAVV en de
gewestelijke instanties de toepassing ervan.
Het naleven van de teeltrotatie van minstens 1/3 is ook verplicht in
het kader van de certificatie voor de Sectorgids, voor IPM en de
Vegaplan Standaard. Een landbouwer die zich wenst te laten
certificeren moet het bewijs kunnen leveren dat de teeltrotatie
toegepast wordt voor al zijn aardappelpercelen, zoals beschreven in
het
lastenboek.
Dit
geldt dus ook
voor
de percelen
die
hij huurt/verhuurt. Het is dus noodzakelijk om de huurder over de
historiek van de teelten op bedoelde percelen te informeren.

Nieuwe Voorzitter en ondervoorzitter voor Vegaplan
____________________________________________
In toepassing van haar statuten worden bij Vegaplan de Voorzitter en
Ondervoorzitter beurtelings tussen de schakel ‘primaire productie’ en
de schakel ‘handel en/of verwerking’ gekozen.
Op de vergadering van 17 september 2015, heeft de Raad van
Bestuur Mathieu VRANCKEN verkozen tot nieuwe voorzitter van
Vegaplan.
Mathieu VRANCKEN, dokter in diergeneeskunde, is voorzitter van de
Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) en van de vakgroep akkerbouw van Boerenbond. Hij
volgt als voorzitter Antoon Wallays op, bestuurder van Agristo nv. Als ondervoorzitter werd Jean
MAERTENS verkozen, voorzitter van Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in
graangewassen en andere landbouwproducten. Hij volgt dan weer Alain MASURE op, directeur van de
studiedienst van de FWA.
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VEGAPLAN / CODIPLAN

Nieuwe folder beschikbaar !
______________________
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De vzw’s Codiplan en Vegaplan hebben een nieuwe folder uitgegeven, die de
basisvragen beantwoordt rond certificatie en autocontrole: wat is autocontrole?
Wat is een sectorgids? Welke voordelen biedt certificatie? Hoe zich voorbereiden op
de audit? Hoe een combi-audit laten uitvoeren? Welke zijn de erkende
certificeringsinstellingen? Ontdek dit allemaal in deze folder op onze website, onder
‘Publicaties en media’.

Certificeringsaudit : offerteaanvraag via de website
________________________________________
De keuze van een certificeringsinstelling is een belangrijke stap in het certificeringsproces. Wij
adviseren om de certificeringsaudit voor de Sectorgids te combineren met audit(s) voor andere
lastenboeken binnen de dierlijke (bv. Certus, CodiplanPLUS, Belplume, IKM, …) of de plantaardige
sector (bv. Vegaplan Standaard, GLOBALG.A.P., …), die door uw afnemer gevraagd worden.
Deze combiaudits kunnen tijd en geld besparen: een enkele verplaatsing van de auditor om
eventuele gemeenschappelijke eisen uit verschillende lastenboeken te controleren. De mogelijke winst
is geval per geval te bekijken en kan best opgevraagd worden bij uw certificeringsinstelling via een
prijsofferte. Dit kan eveneens gebeuren via onze website. Onder de tab ‘Landbouwers
/Loonwerkers’, klikt u op ‘Hoe starten?’ en vervolgens ‘Offerteaanvraag’. Daarna volstaat het om het
lastenboek te selecteren, de uitgeoefende activiteiten aan te vinken en de certificeringsinstellingen te
kiezen. De offerteaanvraag wordt dan automatisch aan de geselecteerde certificeringsinstellingen
bezorgd, die u op basis daarvan kunnen contacteren.
Een ideale manier dus om verschillende prijsoffertes te kunnen vergelijken.
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LOONWERKERS

Transport naar een FCA (vroeger GMP) - onderneming
____________________________________________
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Het transport van plantaardige grondstoffen vanaf de oogstplaats naar een FCA (GMP) onderneming
mag enkel worden verricht door een landbouwer die gecertificeerd is voor de vervoerde teelt volgens
de Vegaplan Standaard, of een loonwerker gecertificeerd voor de IKKB Standaard voor land- en
tuinbouwwerken, of een loonwerker gecertificeerd voor FCA (GMP) of een Nederlandse loonwerker
gecertificeerd voor GMP+.
Dit type transport naar een FCA onderneming wordt ‘Secundair Transport’ genoemd in de IKKB
Standaard voor loonwerkers. Bij de audit moet de certificeringsinstelling de certificatiestatus van de
vervoerders voor deze activiteit verifiëren. Als landbouwer kan u ook dit gegeven controleren, d.m.v.
de “lijst gecertificeerde loonwerkers”, op de website van Vegaplan onder de tab
‘Landbouwers/Loonwerkers’. In deze lijst kan u nagaan of de
betrokken loonwerker effectief
voor “Secundair transport naar GMP gecertificeerde bedrijven” gecertificeerd is.
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