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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

De Waalse regering steunt de Vegaplan certificatie
____________________________________________________
De Waalse overheid heeft een bedrag van 1 miljoen EUR vrijgemaakt ter ondersteuning van de producenten in de plantaardige sector als gevolg van de
economische problemen waarmee de sector te kampen heeft. Deze deminimissteun is hoofdzakelijk gekoppeld aan de Vegaplan certificatie, waarin
eisen omtrent voedselveiligheid, geïntegreerde teelttechnieken en maatregelen voor duurzame ontwikkeling opgenomen zijn. Landbouwers die reeds gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard of zich nog laten certificeren,
ontvangen éénmalig een ondersteuning van 150 EUR van de Waalse overheid,
tot het totaal bedrag is uitgeput of tot 30 juni 2019.
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1-meter teeltvrije zone vanaf 1 september ook in IPM Vlaanderen
____________________________________________________
In onze vorige nieuwsbrief werd de aandacht gevestigd op het naleven van de 1 meter (of 3 meter
voor boomgaardspuitmachines) spuitvrije bufferzone naast ALLE waterlopen. Deze zone van 1 of 3
meter gemeten vanaf het hoogste punt van het talud van de waterloop mag wel gecultiveerd, maar
niet met gewasbeschermingsmiddelen behandeld worden. Deze verplichting is sinds geruime tijd
opgenomen in de Vegaplan Standaard.
Naar aanleiding van de controles door de VLM (Vlaamse Land Maatschappij) zal in Vlaanderen voor
de hoofdteelten ingezaaid vanaf 1 september 2018 de naleving op de teeltvrije zone ook gecontroleerd worden in kader van IPM (Geïntegreerde gewasbescherming). De controle hierop zal ingaan op
1 september 2018 voor alle hoofdteelten die vanaf dat moment worden ingezaaid. Voor 2018 worden
de groenbemesters ingezaaid na 1 september
2018 nog niet meegenomen.
Iedere
landbouwer
die
professionele
gewasbeschermingsmiddelen toepast dient
zich sinds 2014 te certificeren voor IPM en zal
dus onder andere in het kader van deze
certificering controle mogen verwachten op
het handhaven van deze 1 meter teeltvrije
zone. Landbouwers die Vegaplan gecertificeerd
zijn voldoen automatisch aan IPM omdat de
principes en eisen van IPM integraal zijn opgenomen in de Vegaplan Standaard.
Deze teeltvrije zone vervangt niet de reeds geldende 1/3-meter spuitvrije zone. De spuitvrije zone
blijft van kracht en geldt ten aanzien van alle waterlopen. De 1 meter teeltvrije zone wordt bijkomend
opgelegd aan waterlopen die vallen onder het Grootschalig Referentiebestand (GRB) 1.
Concreet betekent dit voor de landbouwers met percelen gelegen in Vlaanderen dat voor alle teelten
ingezaaid vanaf 1 september een 1 meter teeltvrije zone moet worden aangehouden. De waterlopen
waar deze 1 meter teeltvrije zone moet worden nageleefd zijn terug te vinden in het paars en blauw
op de kaarten van de verzamelaanvraag die raadpleegbaar zijn op het e-loket of via geopunt (te
vinden via kaarten -> natuur en milieu -> water -> basiskaart GRB: watergang).
Op deze 1 meter teeltvrije zone gelden dezelfde rechten en verplichtingen als degene vastgelegd door
de VLM. In praktijk volstaat een natuurlijke berm van 1 meter maar deze kan ook worden ingezaaid
met een bij voorkeur niet-productieve grassoort. Onderhoud van deze 1 meter is aangewezen maar
niet verplicht. Er kan ook gekozen worden deze 1 meter braak te laten liggen maar in dat geval is er
natuurlijk een groter risico op ontwikkeling van onkruiden die voor problemen kunnen zorgen in de

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken ( Bron: Vlaamse
overheid)
1
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teelt. In grasland zijn er geen verdere aanpassingen nodig. Begrazen en maaien is toegelaten,
scheuren van grasland in deze 1 meter naast de waterloop niet.
Bij een IPM of Vegaplan Standaard audit zal de auditor via een veldbezoek nagaan of aan deze
teeltvrije zone wordt voldaan. Landbouwers waarbij deze zone niet aanwezig is zullen worden
gevraagd de teelt te verwijderen en het bewijs hiervan (onder de vorm van foto’s) naar de OCI’s te
sturen om hun IPM/Vegaplan Standaard-certificaat te kunnen behouden.
U kan de aangepaste checklijst voor IPM Vlaanderen hier terug vinden.
Voor IPM Wallonië verandert er momenteel niets. Op regionaal niveau wordt in Wallonië een spuitvrije
zone van 6 m vastgelegd.

Is uw leverancier van kuiladditieven hiervoor FCA gecertificeerd?
Bij het inkuilen van ruwvoeder voor diervoeder wordt in praktijk vaak gebruik gemaakt van
kuiladditieven. Let er echter steeds op dat de additieven die u gebruikt hiervoor zijn toegelaten. Op
Europees niveau is er een verordening die regelt aan welke eisen producten moeten voldoen en welke
producten kunnen worden toegelaten voor gebruik in diervoeder. Er is ook een lijst met toegelaten
toevoegingsmiddelen beschikbaar. U kan deze lijst terugvinden op de website van de FODvolksgezondheid via volgende link. Bij sommige kuilvoeders worden soms
grondstoffen toegevoegd zoals melasse of zout. Binnen de Vegaplan
Standaard is het ook verplicht deze grondstoffen of kuiladditieven aan te
kopen bij leveranciers die hiervoor FCA (vroeger GMP) gecertificeerd zijn.
Het is aan de landbouwer om na te gaan of de leverancier beschikt over
dergelijk certificaat. In de meeste gevallen is dit duidelijk te verifiëren als
het FCA logo duidelijk zichtbaar is op de factuur of bestelbon. Indien niet,
kan u dit nagaan in de databank van FCA gecertificeerde bedrijven die u
via volgende link kan raadplegen.

LOONWERKERS

Vegaplan Loonwerk certificaat is erkend door GLOBALG.A.P.
De beheerder van GLOBALG.A.P. heeft eerder in 2017 de Vegaplan Standaard
voor loonwerkers aanvaard. Sindsdien kan een land- of tuinbouwer die beroep
doet op een voor de Vegaplan Standaard gecertificeerde loonwerker, ook voor
zijn GLOBALGAP-certificatie verwijzen naar dit Vegaplan Loonwerk certificaat.
GLOBALG.A.P. legt net zoals Vegaplan, bepaalde voorwaarden op aan loonwerkers, maar heeft hiervoor geen aparte kwaliteitstandaard ontwikkeld. Vegaplan daartegen biedt 2
aparte standaarden aan, een Standaard voor land- en tuinbouwers en een aangepaste standaard voor
loonwerkers.
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Een lijst met alle Vegaplan gecertificeerde loonwerkers is publiek beschikbaar op onze website.
VEGAPLAN/CODIPLAN

Wenst u de nieuwsbrief van Vegaplan/Codiplan te blijven ontvangen?
De nieuwe Europese verordening betreffende gegevensbescherming van
natuurlijke personen (EU/2016/679), vereist uw expliciete toestemming
voor het blijven ontvangen van onze nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief
ontvangt, betekent dat dat u ons destijds toestemming heeft gegeven om
deze aan u te verzenden. Behoudens tegenbericht gaan wij ervan uit - dat
uw toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen nog steeds geldig is.
Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, gelieve u zich HIER uit te schrijven.
Noteer dat in de nieuwsbrief belangrijke informatie betreffende de Vegaplan en Codiplan certificatie
aan bod komen. Wij raden u aan om de nieuwsbrief te blijven ontvangen om op de hoogte te lijven
van belangrijke informatie.
Vegaplan en Codiplan gebruiken uw e-mail adres uitsluitend om u de nieuwsbrief te bezorgen en
belangrijke mededelingen te sturen omtrent wijzigingen in de lastenboeken van Vegaplan en
Codiplan.

Laat uw nieuwe activiteiten tijdig certificeren, zoniet riskeert u de
bonus op de FAVV heffing te verliezen!
Zoals u wellicht weet, geven de certificaten van Vegaplan en Codiplan recht op
een reductie op de jaarlijkse heffing van het FAVV (bonus). Dit geldt echter
enkel indien alle bedrijfsactiviteiten opgenomen zijn in de certificering. Het is
daarom belangrijk dat, wanneer er nieuwe activiteiten uitgevoerd worden, contact wordt opgenomen met uw OCI, die naargelang de situatie zal kunnen oordelen of een uitbreidingsaudit noodzakelijk is. Als bij voorbeeld een landbouwer
start met de teelt van een andere productgroep, met hoeveverkoop of met een
nieuwe diersoort wordt dit beschouwd als een nieuwe activiteit.
Vanaf de start van de nieuwe activiteit hebt u max. 1 jaar de tijd om ze te laten certificeren. Als dit niet tijdig gebeurt, verliest u de bonus in de 2 daarop
volgende jaren!
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VARIA

Wist je dat? Provinciale Controle Eenheden (PCE) vanaf 2018 ondergebracht onder Lokale Controle-Eenheden (LCE)

De provinciale buitendiensten van het
FAVV zijn vanaf 2018 geherstructureerd
in grotere lokale buitendiensten. Voor
landbouwers
gevestigd
in
WestVlaanderen, Antwerpen, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Henegouwen en
Luik zijn er geen wijzigingen. In Vlaams
Brabant wordt de provinciale controleeenheid in twee gesplitst. Het westelijk deel van de PCE
Vlaams-Brabant wordt samengevoegd met de PCE OostVlaanderen en vormen een LCE , gevestigd in Gent. Het
oostelijk deel van de PCE Vlaams-Brabant is samengegaan
met de PCE Limburg maar blijven voorlopig nog werken
vanuit de twee sites in Hasselt en Leuven. De PCE Waals-Brabant werd samengevoegd met de PCE
Namen tot een LCE, die opereert vanuit de site van Bouge. Vier gemeenten in het zuiden van de
provincie Namen (Beauraing, Gedinne, Bièvre en Vresse-sur-Semois) worden bij de PCE Luxemburg
gevoegd tot een nieuwe LCE in Libramont. Dit resulteerde in een daling van 11 provinciale controleeenheden (PCE) naar 9 lokale controle-eenheden (LCE). De nieuwe LCE’s en contactadressen zijn
hieronder bijgevoegd.
De lokale controle eenheden zijn de buitendiensten van het FAVV die instaan voor controle en
inspecties binnen hun zone. Tevens kunt u bij deze eenheden ook terecht met praktische vragen of in
het kader van meldingsplicht bepaalde zaken dient aan te geven.
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Contactgegevens nieuwe LCE’s

LCE

Telefoon

GSM(*)

E-mail voor meldingen

E-mail voor info

Faxnummers

Luik

04/224.59.11

0478/87.62.13

Notif.LIE@afsca.be

Info.LIE@afsca.be

04/224.59.01

LuxemburgNamen1

061/21.00.60

0478/87.62.12

Notif.LUN@afsca.be

Info.LUN@afsca.be

061/21.00.79

Henegouwen

065/40.62.11

0478/87.62.15

Notif.HAI@afsca.be

Info.HAI@afsca.be

065/40.62.10

Waals Brabant- Namen2

081/20.62.00

0478/87.62.16

Notif.BNA@afsca.be

Info.BNA@afsca.be

081/20.62.01

Brussel

02/211.92.00

0478/87.62.22

Notif.BRU@favv.be

Info.BRU@afsca.be

02/211.91.80

LimburgVlaams Brabant3

011/26.39.84

0478/87.62.18

Notif.VLI@favv.be

Info.VLI@favv.be

011/26.39.85

Antwerpen

03/202.27.11

0478/87.62.19

Notif.ANT@favv.be

Info.ANT@favv.be

03/202.27.93

OostVlaanderenVlaams Brabant4

09/210.13.00

0478/87.62.20

Notif.OVB@favv.be

Info.OVB@favv.be

09/210.13.20

WestVlaanderen

050/30.37.10

0478/87.62.21

Notif.WVL@favv.be

Info.WVL@favv.be

050/30.37.12

(*) De gsm-nummers: enkel in uiterst dringende gevallen buiten de kantooruren.
1Grondgebried

provincie Luxemburg en de gemeenten Beauraing, Gedinne, Bièvre en Vresse-sur-Semois
provincies Waals-Brabant en Namen, met uitzondering van de gemeenten Beauraing, Gedinne,
Bièvre en Vresse-sur-Semois
3Grondgebied: Provincie Limburg en het oostelijk gedeelte van de provincie Vlaams-Brabant (gemeenten:
Grimbergen, Zemst, Kampenhout, Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kraainem, WezembeekOppem, Overijse, Hoeilaart, Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk, Aarschot, ScherpenheuvelZichem, Diest, Haacht, Rotselaar, Kortenberg, Herent, Leuven, Holsbeek, Tielt-Winge, Bekkevoort, Tervuren,
Bertem, Lubbeek, Glabbeek, Kortenaken, Geetbets, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen,
Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw en Landen).4Grondgebied: Provincie Oost-Vlaanderen en het westelijk gedeelte
van de provincie Vlaams-Brabant (gemeenten: Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Opwijk, Merchtem, Meise,
Wemmel, Asse, Affligem, Liedekerke, Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos,
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Halle, Pepingen, Herne, Galmaarden et Bever).
2Grondgebied:

