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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
________________________________
Sinds 1 januari 2014 legt een Europese regelgeving
(Verordening 2009/128/EG) het naleven van een
reeks maatregelen op betreffende het duurzaam
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM).
Daarom hebben de gewestelijke overheden een lijst
van maatregelen opgesteld met als doel de risico’s en
effecten van GBM op de menselijke gezondheid te
beperken, door het gebruik van geïntegreerde
gewasbeschermings- en alternatieve technieken te
stimuleren. Deze maatregelen zijn in de Vegaplan
Standaard opgenomen en aangeduid met een “I”. Dit
betekent dat alle landbouwers die voor de Vegaplan Standaard gecertificeerd zijn nu ook in
orde zijn met de IPM principes.
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Vegaplan Standaard: een checklist op maat van uw bedrijf
_______________________________________________
Sinds eind december laat een nieuwe applicatie op onze website (www.vegaplan.be) u toe om
een gepersonaliseerde checklist in PDF te genereren, rekening houdend met de specifieke
teelten van uw bedrijf.
Hoe gaat u concreet tewerk?



Op de website, klik op de tab ‘Documenten’

 Klik daarna op ‘Vegaplan Checklist in pdf’

 Om uw specifieke checklist aan te maken, dient u slechts drie vragen te beantwoorden
(vergeet niet uw antwoord te bevestigen):

1

2

3

Een Excel-versie zal binnenkort ook beschikbaar zijn.
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Monitoring van pesticidenresiduen in de versmarkt
_______________________
De monitoring van pesticidenresiduen hoort ook tot de
opdrachten van Vegaplan. Deze monitoring is belangrijk in
het kader van de uitwisselbaarheid van de Vegaplan
Standaard met het Duitse certificeringssysteem (QS).
Concreet zijn de residubewakingssystemen van het VBT
(Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties) en van
Belgapom

(de

beroepsvereniging

voor

de

Belgische

aardappelhandel en -verwerking) gelijkwaardig verklaard
met het residumonitoringsysteem van QS op het niveau
van de landbouwbedrijven. Dit betekent dat de Belgische landbouwers geen bijkomende
analyses moeten uitvoeren op hun bedrijf om binnen het Duitse QS-systeem te kunnen
leveren. Zij dienen enkel over een geldig Vegaplan Standaard certificaat te beschikken en een
monster te laten nemen op niveau van Belgapom/VBT. Dankzij deze gelijkwaardigheid kunnen
de Belgische landbouwers gemakkelijker hun aardappelen, fruit en groenten naar Duitsland
uitvoeren.

Duurzaamheid binnen de voedingsindustrie
___________________________________
Het SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative) werd in 2002 mede
opgericht door Nestlé, Danone en Unilever. Op vandaag telt het platform
meer dan 60 leden uit de voedingsindustrie die de toepassing van
duurzame landbouwpraktijken ondersteunen. Het SAI platform heeft een
checklist ontwikkeld die de milieu-, sociale en economische aspecten
afdekt. De voedingsindustrie krijgt van haar klanten steeds meer
aanvragen voor certificering van de duurzaamheidsvoorwaarden.
Besprekingen met SAI hebben aangetoond dat de Vegaplan certificatie
toelaat om 100% van de “essentiële vragen” te beantwoorden en minstens 75% van de
“basisvragen”. Dankzij deze erkenning dienen de Vegaplan-gecertificeerde producenten van
primaire producten geen nieuwe verplichtingen na te leven.

Fytolicentie : vergeet uw aanvraag niet in te dienen
_________________________________________
Vanaf 25 november 2015 dient iedere gebruiker, verdeler of voorlichter van
gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, en iedere verdeler en voorlichter van
gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik, over een een fytolicentie te
beschikken teneinde zijn activiteit te kunnen uitoefenen. Een elektronische aanvraag kan
worden ingediend via de website www.fytolicentie.be. De papieren vragenlijst is beschikbaar
bij de FOD Volksgezondheid.
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Een overgangsperiode wordt ingevoerd om de aanvragenstroom te kunnen beheren en om de
gebruikers te motiveren zich nog vóór de einddatum in te schrijven: tot en met 31 augustus
2015 is het mogelijk een licentie te bekomen waarvan de geldigheidsduur zal verschillen in
functie van de aanvraagdatum:
-

van 01.09.2014 tot en met 28.02.2015, zal de geldigheid 6 jaar zijn

-

van 01.03.2015 tot en met 31.08.2015, zal de geldigheid 5 jaar zijn.

Dierlijke productie

CodiplanPLUS Rund : Overgangsperiode verlengd tot
31.03.2015
__________________________________________
Elke landbouwer die gecertificeerd was voor het
lastenboek van Meritus, Colruyt of BBQS, werd gevraagd
zich te laten certificeren voor het lastenboek van
CodiplanPLUS Rund. Dit lastenboek vervangt het
lastenboek van Meritus en van Colruyt en vormt de basis
voor het lastenboek BBQS. Een overgangsperiode werd
oorspronkelijk voorzien tot 31.12.2014, maar gezien het
grote aantal landbouwers dat nog op hun certificatie
wacht, werd beslist om deze overgangsperiode te
verlengen tot 31.03.2015.

VEGAPLAN / CODIPLAN

Wij verhuizen binnen enkele weken …
______________________________
Binnenkort
verhuizen
de
kantoren
van
de
vzw’s
‘Vegaplan/Codiplan/Belbeef’ naar het centrum van Brussel
(Manhattan Center).
Onze nieuwe contactgegevens worden in onze volgende
nieuwsbrief gemeld en uiteraard ook op onze website.
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