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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Gehuurde percelen: wie is verantwoordelijk voor de
certificatie?
________________________________________________
Bij gehuurde percelen, wie is er verantwoordelijk voor het naleven van de eisen die bij een Vegaplan
audit worden gecontroleerd: is het de verhuurder of de huurder? Dit hangt af van de aard van de
eis.
In het kader van de Sectorgids, waarvan de eisen betrekking hebben op voedselveiligheid en
traceerbaarheid van de producten, geldt volgens het FAVV als algemene regel dat de
verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de geproduceerde teelt ligt. Met andere woorden,
wanneer de eigenaar van de gronden percelen verhuurt aan een landbouwer die enkel voor de teelt
zorgt, is de eigenaar van de percelen verantwoordelijk voor het product indien hij de teelt zelf aan
de afnemers verkoopt, en is de gebruiker van de percelen verantwoordelijk voor het product indien
hij de geteelde producten voor zijn rekening verkoopt.
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In dit geval hebben de randvoorwaarden en het recht op de bedrijfstoeslag geen invloed op de
bepaling van de verantwoordelijkheid inzake voedselveiligheid en het bijhouden van registers. Reden
daarvoor is dat het recht op de bedrijfstoeslag niet door het FAVV wordt bepaald maar wel door de
Gewestelijke overheid.
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Wat de milieueisen betreft, in het bijzonder de IPM-eisen (Integrated Pest Management, of beheer
van de gewasbeschermingsmiddelen), deze vallen onder de bevoegdheid van de Gewestelijke
overheid. Hier blijft de eigenaar verantwoordelijk voor de gronden, zelfs wanneer hij deze verhuurt.
Het is voor hem dus van belang dat er in het huurcontract vermeld wordt dat de huurder de
milieueisen moet naleven, met inbegrip van de IPM-maatregelen.
Aandacht: Het toepassen van de teeltrotatie is essentieel, vooral voor aardappelen. De
verhuurder moet dus beschikken over de historiek van de percelen en hij moet de huurder daarover
inlichten.

Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten
_________________________________________________
Dankzij de door de OCI’s bezorgde gegevens hebben wij nauwkeurige statistieken kunnen opstellen
van de meest frequente niet-conformiteiten (NC). In het overzicht hieronder vindt u de “top 5” van
de niet-conformiteiten van niveau 1, 2 en 3. De niet-conformiteiten van niveau 1 moeten binnen de
drie maanden (bij een initiële audit) of binnen de maand (bij een vernieuwingsaudit) worden
opgeheveen om het certificaat te verkrijgen.
% NC

Alle
audits

1. De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt
moet kunnen beschikken over de juiste beschermende kledij (overall en
laarzen, ademhalingsbeschermingsmasker). Deze kledij wordt buiten
het fytolokaal bewaard, en afzonderlijk van andere kledij. (Alle teelten)

8%

6.037

2. Eisen betreffende waterkwaliteit naleven bij laatste spoelwater,
waswater of transportwater en, indien nodig, over een wateranalyse
beschikken. (Groenten voor versmarkt, fruit)

5%

779

3. Identificatie van producent en bedrijf. (Alle teelten)

4%

7.429

4. De landbouwer is verplicht een teeltrotatie van één op drie te
respecteren voor de teelt van aardappelen. (Aardappelen)

4%

3.980

5. De landbouwer moet erkend zijn door het FAVV voor het gebruik van
plantenpaspoorten. (Plantgoed en zaaizaad)

4%

141

34 %

329

Niveau 1 - eisen (die 100 % gerespecteerd moeten zijn)

Niveau 2 - eisen (die 70 % gerespecteerd moeten zijn)
1. In geval van “lange termijn” bewaring moet de temperatuur van het
gestockeerde lot gemeten en geregistreerd worden. (GOEG)
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2. Beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. (Alle teelten)

33 %

5.748

3. De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert zijn
bevindingen. (Alle teelten)

28 %

643

4. Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een
afgesloten en lekvrije tank, voorzien van een opvangbak. De tank en de
uitrusting moeten beschermd worden tegen alle accidentele openingen.
(Alle teelten)

26 %

1.248

5. Lokaas
gebruikt
bij
ongediertebestrijding
wordt
regelmatig
gecontroleerd (minimaal 4 maal per jaar). De data van controle, de
bevindingen en de ondernomen acties worden geregistreerd. De plaats
van de lokazen wordt aangeduid op de bedrijfssituatieschets. (Alle
teelten)

26 %

3.709

1. Vermeld op de teelt-/perceelfiche het resultaat van de behandeling.
(Alle teelten)

61 %

7.239

2. De meststofstrooier wordt afgesteld en onderhouden. Het jaarlijks
uitvoeren en registreren van een afdraaiproef is aanbevolen. (Alle
teelten)

49 %

6.295

3. Noteer
op
de
teelt-/perceelfiche
op
basis
van
welke
monitoringsmethode overgegaan is tot interventie (waarnemingen,
waarschuwingsberichten, monsteranalyse …). (Alle teelten)

44 %

7.162

4. In koelcellen en andere opslagruimtes dient temperatuurbeheersing en,
waar nodig, ventilatie toegepast te worden. (Aardappelen, groenten
voor versmarkt, industriegroenten intensief, hop, fruit)

28 %

1.313

5. Er moet een brandblusser aanwezig zijn op het bedrijf. (Alle teelten)

26 %

7.066
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Niveau 3 – eisen (aanbevelingen)

Erkenning van het Vegaplan-systeem door het internationale
platform SAI
_________________________________________________
Vegaplan heeft recent de score 'zilver' bij SAI gehaald.
SAI staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd opgericht in 2002 door
Nestlé, Unilever en Danone. SAI telt vandaag 80 leden uit de voedings- en
drankindustrie en heeft de zogenaamde Farm Sustainability Assessment (FSA)
tool ontwikkeld, dat gebruikt wordt om de duurzame ontwikkeling van een
landbouwbedrijf te beoordelen. De Vegaplan Standaard werd met de FSA-tool
vergeleken en heeft in het voorjaar 2016 hierbij de score ‘zilver’ voor suikerbieten gehaald. Al begin
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2015 had de Vegaplan Standaard de score ‘brons’ voor al de teelten. De bedoeling is de benchmark
score nu ook voor andere teelten (granen, aardappelen, industriegroenten en chicorei) verder te
verhogen.
FSA behandelt diverse aspecten van duurzame landbouw. De Vegaplan Standaard dekt de
meerderheid van de gevraagde aspecten af, dankzij de uitbreiding van het lastenboek met
duurzame ontwikkeling en IPM in 2014. Bij enkele FSA-vereisten (zoals bv sociale aspecten) die
bewust niet door de Vegaplan Standaard afgedekt zijn, omdat ze door de overheid of via andere
structuren gecontroleerd worden, werd de Belgische wetgeving in de beoordeling mee genomen.
Dankzij het benchmark van Vegaplan, kunnen extra controles op basis van de FSA-tool in België
vermeden worden.
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Het sectoroverkoepelende residubewakingssysteem van
Vegaplan
_________________________________________________
In
het
kader
van
de
gelijkwaardigheid
tussen
de
Vegaplan Standaard en het Duitse
certificeringssysteem QS, heeft een
paritaire
werkgroep
(met
vertegenwoordigers van de sectoren
van aardappelen, groenten en fruit)
een
sectoroverkoepelende
residubewakingssysteem ontwikkeld.
In
2015
werd
het
residubewakingssysteem toegepast
bij 1.685 Vegaplan gecertificeerde
producenten. Hierbij vindt u een
overzicht per productgroep van de
geanalyseerde monsters.

Productgroepen
Bladgroenten en verse kruiden (o.a. sla, andijvie,

% genomen
stalen
34%

spinazie)
Vruchtgroenten (o.a. tomaten, aubergines,

30%

courgettes)
Stengelgroenten (o.a. selder, prei, venkel)

16%

Koolsoorten (o.a. broccoli, bloemkool)

10%

Wortel- en knolgewassen (o.a. rapen, knolselder,

7%

schorseneer)
Pitvruchten (appelen, peren)

1%

Peulvruchten (bonen, erwten)

1%

Besvruchten en kleinfruit (aardbeien, bessen)

1%

Aardappelen

<1%

Paddenstoelen

<1%

Dankzij
deze
residubewaking
moeten de Belgische landbouwers geen bijkomende analyses laten uitvoeren om binnen het QSsysteem te kunnen leveren.
Voor meer informatie betreffende de residubewaking en de uitwisselbaarheid met QS, raadpleeg
onze website via deze link.
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DIERLIJKE PRODUCTIE

CodiplanPLUS Rund: de meest frequente niet-conformiteiten
__________________________________________________
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In het overzicht tabel vindt u de “top 5” van de meest frequente niet-conformiteiten (NC) bij de
3.030 Codiplanplus Rund audits die in 2015 zijn uitgevoerd.

% NC
1. Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken
over een G- 037 of G-040 autocontrolecertificaat of attest.

21%

2. Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega
landbouwers aangekochte voedermiddelen1 voor het diervoeder zijn bij
voorkeur afkomstig van IKKB gecertificeerde bedrijven of bedrijven die
gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het
lastenboek aanvaard systeem.

3%

3. Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd
autocontrolesysteem.

<1%

4. Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de
afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een
ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).

<1%

5. De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van 500kg,
plusminus 0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg.

<1%

LOONWERKERS

Sectorgids/IKKB Standaard voor de loonwerkers: nieuwe
versie verwacht
__________________________________________________
Een nieuwe versie van de Sectorgids voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken wordt
binnenkort gevalideerd door het FAVV. De vorige versie dateert van 2009, en moest dus worden
aangepast om de nieuwe wetgeving te integreren. Een nieuwe versie van de IKKB Standaard voor
“loonwerkers” verschijnt ook binnenkort – en krijgt de nieuwe benoeming “Vegaplan Standaard”.
Zoals de Vegaplan Standaard voor de landbouwers, zal de Vegaplan Standaard voor de loonwerkers
de “IPM-maatregelen” (d.i. de maatregelen betreffende het duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen) opnemen, die dus de duurzaamheidsmaatregelen vervolledigen.
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VARIA

Wist u dat…?
______________________________
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Een oude diepvriezer kan worden gebruikt als een opbergkast voor
gewasbestrijdingsmiddelen, mits deze is aangepast om aan de eisen van het KB
van 19.03.2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen te voldoen, met name:
effectief verlucht en ingericht zodat een goede bescherming van opgeslagen
producten wordt verzekerd.
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