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Dierenwelzijn: stand van zaken
____________________________________
Op 27.07.2017 werd Codiplan via een bericht van het FAVV op de hoogte gesteld dat de dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids G-040 met onmiddellijke
ingang niet meer als onderdeel van deze gids mochten worden beschouwd. Dit
is het gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden betreffende het dierenwelzijn. Om geen lacune te krijgen in de beoordeling van de dierenwelzijns-
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normen in het kader van de private lastenboeken Codiplan PLUS Rund en CodiplanPLUS Varken, heeft
Codiplan voorgesteld dat de OCI’s de dierenwelzijnsnormen blijven controleren op basis van de
elementen uit de checklijst die ze in het kader van de G-040 audits gebruiken.
Bovendien hebben de landbouwers er alle belang bij dat er geen verschillende voorwaarden gesteld
worden tussen de Gewesten. Codiplan gaat in overleg met de bevoegde overheidsdiensten om te pogen
de dierenwelzijnsnormen en de interpretatie ervan in heel België uniform te houden.

Nieuwe IBR-wetgeving: welke impact op I2-beslagen?
________________________________________________________
Naast het feit dat de runderen aanwezig in een I2-beslag volgens het vaccinatieprotocol twee keer per
jaar gevaccineerd moeten worden, zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd begin 2018:
-> Verplichting om een jaarlijks bloedonderzoek uit te voeren
-> Elk aangekocht rund moet worden getest
-> Verkoop naar I3- en I4-beslagen, verplaatsing naar
prijskampen, tentoonstellingen of centra voor kunstmatige
inseminatie zijn verboden.

Alle IBR gE positieve dieren (dit zijn IBR latente dragers) zijn voortaan in Sanitel gemeld. Deze
runderen worden geblokkeerd en kunnen enkel worden vervoerd naar een nationaal slachthuis of een
specifiek mestbedrijf.
Neem voor meer informatie contact op met DGZ of ARSIA.

Producentenportaal voor de CodiplanPLUS Rundveehouders
__________________________________________
Belbeef ontwikkelde recent een toepassing voor gecertificeerde veehouders, het zogenaamde
‘producentenportaal’. Met behulp van deze toepassing kan u het traject van uw runderen volgen in het
Belbeef-traceringssysteem.
Enerzijds kan u vaststellen voor
welke
grootwarenhuisketens
uw
runderen in aanmerking komen,
maar daarnaast kan u ook zien waar
de dieren geslacht, versneden en
uiteindelijk verkocht zijn.
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Voorwaarde om het volledige traject van slacht tot verkoop te kunnen volgen, is dat elke schakel
gecertificeerd is voor Belbeef, en het vlees onder het label gecommercialiseerd werd. Hiermee wordt
volledige transparantie bereikt. Enkel gecertificeerde veehouders kunnen aanloggen op het portaal, en
enkel de gegevens van de eigen dieren kunnen geconsulteerd worden, zodat de vertrouwelijkheid van
de gegevens en de privacy van de deelnemers continu gegarandeerd blijft.
Hoe aanloggen? Klik op de startpagina van de Belbeef website www.belbeef.be op het vakje
‘PRODUCENTENPORTAAL’. Vervolgens wordt gevraagd uw beslagnummer in te geven en uw emailadres. Als het betreffende e-mailadres in de Belbeefdatabank gekoppeld staat aan het opgegeven
beslagnummer, kan u zelf een paswoord aanmaken waarmee u kan inloggen.

Erratum bij de “Newsletter herfst 2017” betreffende het transport van
drachtige zeugen in het QS-lastenboek
_________________________________________________________________________
Er is een foutje geslopen in onze Nieuwsbrief “herfst 2017” in het artikel
“Nieuwe eis binnen het QS lastenboek betreffende het transport van
varkens”: “ Vanaf 1.9.2017 mogen drachtige zeugen die zich in de laatste
drie weken (in plaats van in de laatste drie maanden) van de dracht
bevinden niet meer ter slachting aangeboden worden”.
Gelieve ons te verontschuldigen voor deze verwarring.

PLANTAARDIGE PRODUCTIE

De elektronische teelt/perceelfiche is beschikbaar in de Vegaplan database
____________________________________________________
Vanaf 19 februari 2018, biedt Vegaplan gratis een teelt-/perceelsfiche aan in elektronisch formaat. Alle
gegevens die in het kader van de certificatie voor de Vegaplan Standaard geregistreerd moeten
worden, kunnen nu ook elektronisch in de databank omgeving van Vegaplan bewaard en beheerd worden. Deze elektronische tool werd ontwikkeld in samenwerking met INAGRO v.z.w., die de gegevens betreffende de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per teelt via een automatische communicatie tussen onze
databanken aanlevert.
Voor de landbouwer is deze fiche een hulpmiddel dat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Voor de
afnemer garandeert deze elektronische tool uniformiteit en efficiënter beheer van de perceel- en
teeltfiches voor hun leveranciers.
Deze fiche is nu beschikbaar in de databank van Vegaplan voor elke Vegaplan gecertificeerde
landbouwer. De handleiding voor deze elektronische perceelfiche (voor de landbouwers) vindt u hier.
Al de Vegaplan aangesloten afnemers hebben toegang tot de databank via een personele login. De
afnemers kunnen de teeltfiche van hun leveranciers enkel via een paswoord raadplegen, mits de
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toestemming van de leverancier. De handleiding voor deze elektronische perceelfiche (voor de
afnemers) vindt u hier.
Noteer: dit elektronisch formaat is niet verplicht in het kader van de Vegaplan certificatie. De
landbouwers kunnen deze fiche beschikbaar maken voor de afnemers die dit vragen, of downloaden
voor eigen gebruik.

Granen: terugbetaling van de malus voor de Vegaplan gecertificeerden
____________________________________________________
In het kader van de FCA-certificatie van de handelaars, waarbij 80% van de granen gecertificeerd
moeten zijn, heeft de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen, Synagra v.z.w., in
overleg met de landbouworganisaties beslist om vanaf
01/01/2018 een malus van 5€ per ton te hanteren voor
de niet Vegaplan (of gelijkwaardig) gecertificeerde
granen. Voor landbouwers die nog niet over een Vegaplan
certificaat beschikken is het echter nog mogelijk om deze
malus terugbetaald te krijgen als ze tegen 31 december
2018 een certificaat hebben bekomen.
Let op: u moet rekening houden met een mogelijke wachttijd van meerdere maanden, in functie van
de beschikbaarheid van de OCI. En naar aanleiding van de eerste audit kan een periode van 3
maanden nodig zijn voor het uitvoeren van de correctieplan en het heffen van de niet-conformiteiten.
Voor deze reden dient u uw certificeringsaanvraag best zo vroeg mogelijk in om tegen 31 december
gecertificeerd te zijn en recht te hebben op de terugbetaling van de malus door uw afnemer.
Ter herinnering, om het certificaat voor de Vegaplan Standaard te bekomen moet u:
1) Een certificeringsinstelling (OCI) kiezen. Via deze link vindt u de lijst van erkende OCI’s. Wij
raden u aan een offerte aan te vragen bij meerdere OCI’s, gezien deze verschillende prijzen
hanteren. U kan daarvoor een specifieke offertetool gebruiken, raadpleegbaar via deze link.
2) De
checklijst
van
de
Vegaplan
Standaard
doornemen,
met
de
eisen
die
de certificeringsinstelling (OCI) op uw onderneming zal controleren. Na een positieve audit
verleent de OCI u een certificaat, geldig voor drie jaar. Hier vindt u de link naar onze website,
waar u een gepersonaliseerde checklijst (in Excel- of pdf- formaat) kan laten generen, met enkel
de eisen specifiek voor uw teelten en uw Gewest.
De Vegaplan Standaard neemt het plantaardige luik van de Sectorgids G-040 (d.w.z. de eisen die
onder de bevoegdheid van het FAVV vallen), de regionale eisen betreffende IPM (geïntegreerde
gewasbescherming), en een groot deel van de maatregelen uit de randvoorwaarden op, evenals een
reeks bijkomende eisen, die gevraagd worden door de afnemers van landbouwproducten. Indien u
gecertificeerd bent voor de sectorgids voor al uw landbouwactiviteiten, geniet u over een belangrijke
korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (ongeveer 50€ i.p.v. 200€).
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IPM aandachtspunten: knolcyperus en maïswortelboorder
Knolcyperus blijft steeds terrein winnen in België. Voor Vlaanderen, waar
de verspreiding van dit onkruid het grootst is, zijn de verplichtingen omtrent knolcyperus in de Vegaplan Standaard in 2017 via IPM verstrengd.
Zo moet bij verhuur van gronden een extra clausule in het contract worden voorzien waarin de verhuurder aangeeft dat de percelen vrij zijn van
knolcyperus. Landbouwers die deze winter in Vlaanderen dergelijke contracten afsluiten dienen hiermee rekening te houden. Ook in Wallonië is
knolcyperus opgenomen in IPM, met dit verschil dat de bestrijding van knolcyperus en andere
maatregelen hieraan gekoppeld (zoals een verbod op de teelt van wortel, knol- en bolgewassen) nog
geen verplichting is maar wel wordt aanbevolen.
Naast knolcyperus worden er ook problemen gemeld met de maïswortelboorder. Dit organisme werd
lange tijd niet meer in België gesignaleerd maar is in 2017
teruggevonden in de streek rond Steenokkerzeel en Rumst. Om
verdere uitbreiding te vermijden worden in deze gebieden extra
maatregelen opgelegd. Landbouwers met percelen in dit
focusgebied worden aanbevolen een minimum vruchtafwisseling
van een op twee jaar in maïs toe te passen of een extra
insecticide toe te passen bij zaai. In geval van aanwezigheid van
maïswortelboorder is de verplichte rotatie/bestrijding een
verplichting in Vlaanderen, en dus (enkel voor Vlaanderen) een
eis van niveau 1 in de Vegaplan Standaard.

IPM: Rassenlijsten, een belangrijk hulpmiddel!
Keuze van een bepaalde variëteit of ras speelt een belangrijke rol in geïntegreerde gewasbescherming.
Rassenlijsten zijn hierin een belangrijk instrument om deze keuze te vergemakkelijken. Op basis van
deze informatie worden de rassen gekozen in functie van hun gezondheidsstatus, resistentie of
tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de afnemer. Het ter
beschikking hebben van informatie over de geteelde rassen en variëteiten op het bedrijf is dan ook
verplicht in kader van IPM, wat integraal deel uit maakt van de
Vegaplan Standaard. Deze rassenlijsten worden verspreid door
verschillende onderzoekscentra en zijn ook terug te vinden in de
vakpers. Hierbij een overzicht van enkele onderzoekscentra die
jaarlijks rassenlijsten publiceren.

-

Voor granen, vlas en koolzaad: LCG
(Landbouwcentrum granen)

-

Voor mais: LCV/CIPF
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-

Voor suikerbieten en cichorei: KBIVB
Voor aardappelen: PCA, Inagro
Voor groenten: PCG, Inagro, PSKW, proefcentrum Hoogstraten
Voor fruit: PCFruit, Inagro

Reminder voor komend teeltseizoen: de verplichte minimale spuitvrije zone!
Gewasbeschermingsmiddelen komen nog te vaak in de
waterlopen terecht. De gemeten concentraties van fytoproducten
in de oppervlaktewateren liegen er niet om. Puntvervuiling is
daarin een belangrijke bron van vervuiling maar ook drift is hierin
niet te onderschatten. Om deze laatste vorm van vervuiling te
beperken zijn driftreducerende technieken verplicht evenals een
minimale spuitvrije zone die sinds geruime tijd van kracht is en
die ook als major verplichting opgenomen is binnen de Vegaplan
Standaard.
Deze minimale bufferzone bedraagt 1 meter bij bespuitingen met volleveldspuiten. Voor bespuitingen
met boomgaardspuiten moet er 3 meter tussen de laatst behandelde rij en het oppervlaktewater*
blijven. Deze zone geldt landinwaarts vanaf de top van de talud van het oppervlaktewater. Merk op
dat deze bufferzone nog kan toenemen naargelang het product men toepast. Deze productspecifieke
bufferzones zijn terug te vinden op het etiket of via www.fytoweb.be. Noteer dat de gewesten nog
extra bufferzones of verplichtingen opleggen. U vindt een overzicht van deze verschillende regionale
verplichtingen terug via volgende link.
*Onder oppervlaktewater vallen onder andere grachten, poelen, onbevaarbare waterlopen cat. 1, 2 en 3, ...

Uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard en QS : residubewaking

In het kader van de uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard en het Duitse kwaliteitssysteem QS, heeft Vegaplan in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren aardappelen,
groenten en fruit, reeds in 2011
Productgroepen
Aandeel in de
een
sector-overkoepelend
analyses
residubewakingssysteem
Vruchtgroenten
43 %
opgesteld.
Dankzij deze residubewaking
moeten de Belgische producenten geen bijkomende analyses
laten uitvoeren om binnen het
QS-systeem te kunnen leveren.

Bladgroenten en verse kruiden

26%

Stengelgroenten

18 %

Wortel- en knolgewassen

10 %

Andere

3%
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In 2017 maakten 1.788 Vegaplan gecertificeerde producenten van groenten en fruit voor de
versmarkt gebruik van de uitwisselbaarheid met QS en namen via hun producentenorganisatie deel
aan het residubewakingssysteem van Vegaplan. Hiernaast vindt u een overzicht per productgroep
van de geanalyseerde monsters in 2017. Voor meer informatie betreffende de residubewaking en de
uitwisselbaarheid met QS, raadpleeg onze website via deze link.
VEGAPLAN/CODIPLAN

2017: Overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen
2017 was een vruchtbaar jaar voor Codiplan en Vegaplan, met o.a. de indiening bij
het FAVV van een nieuwe versie van de Sectorgids G-040 (dierlijke luik), een
nieuwe versie van het lastenboek CodiplanPLUS Rund, de erkenning van het Vegaplan systeem door SAI (score “Gold”) en de erkenning door GLOBALG.A.P. van
de versie 1.0 van de Vegaplan Standaard voor Loonwerkers.
Voor meer informatie betreffende onze verwezenlijkingen in 2017 en in de voorgaande jaren, zie de
historiek van Vegaplan op volgende link.

VARIA

Wist je dat? Bijhouden teelt-/perceelfiches bij verhuur van gronden
De Vegaplan Standaard stelt dat het bijhouden en correct invullen van het perceel-/teeltfiche een verplichting is bij de teelt van aardappelen, groenten & fruit
en hop. Voor graangewassen, bieten en cichorei is dit een aanbeveling. Merk wel
op dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de teelt en opslag
dient te worden geregistreerd voor alle teelten. Een teelt-/perceelfiche kan worden bijgehouden op papier of digitaal via o.a. de elektronische teelfiche via de
Vegaplan database (zie boven).
Echter wanneer landbouwers gronden verhuren aan andere landbouwers of aan een verwerkende
onderneming ontstaat er soms onduidelijkheid wie de teelt/perceelfiche of de gegevens van
spuitwerkzaamheden dient bij te houden. Het is degene die de producten uiteindelijk verkoopt die
de verantwoordelijkheid hierin heeft en de nodige gegevens moet bijhouden. In geval landbouwgrond wordt verpacht of verhuurd voor één of meerdere seizoenen dient degene die de geoogste
producten verkoopt de teelt-/perceelfiche in te vullen en bij te houden. Indien de eigenaar van het
perceel wel verantwoordelijk is voor de verkoop van de producten maar voor de teeltwerkzaamheden een beroep doet op een loonwerker, moet deze laatste de landbouwer de nodige informatie
verschaffen om het invullen van de teeltfiche mogelijk te maken. Voor meer info over de verplichtingen en registratie van de teelt/perceelfiche kan u ook terecht op onze FAQ (deel 4.5 registraties)
via volgende link.

