asbl VEGAPLAN vzw
Avenue du port 86C/202B – B 1000 Bruxelles
Havenlaan 86C/202B – B 1000 Brussel
Tél. / Tel.: +32 (0)2 880 22 00 - Fax: +32 (0)2 880 22 19

Wijzigingen Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige productie: v3.0 t.o.v. v2.0
•
•

Datum laatste aanpassing: 04/09/2019
Type aanpassing:
o Redactioneel/structureel
o G-040
o IPM
o Vegaplan

Hoofdstuk

Type
aanpassing

scope

Inleiding

Redactioneel

Toepassingsgebied

G-040/
redactioneel

Alle

1.1 Opslag van
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden
1.1 Opslag van
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden

G-040/
redactioneel

Alle

Vegaplan

Alle

1.1 Opslag van
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden

Vegaplan

Alle

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

Al van
kracht via
update CL

De inleiding werd grondig herschreven en herschikt om de leesbaarheid te
verhogen.
Verduidelijking dat enkel producten die binnen de onderneming geproduceerd
zijn, onder de G-040/Vegaplan vallen. De verkoop van de door andere
landbouwers geproduceerde producten vallen niet onder de G-040/Vegaplan.
Eisen 1.1.3 en 1.1.5: Herformuleren van de eisen rond het vermelden van de
veiligheidspictogrammen en opslag van producten voor “specifiek professioneel
gebruik”.
Eis 1.1.15* werd opgesplitst in een 1.1.15*a en 1.1.15*b waarbij versie a
overeenkomt met de originele eis en versie b een niveau 2 is in Wallonië. Het
betreft de verplichting om een opvangbak met minimale afmetingen te voorzien
in het fytolokaal.
Eis 1.1.21* voor het opmaken van een inventaris van het fytolokaal wordt
toegevoegd.
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Hoofdstuk

Type
aanpassing

scope

1.2 Bewerkings-, opslag- en
verkoopsruimtes.

G-040

V-V*

G-040

Eisen 1.2.24 – 1.2.27 met betrekking tot de directe verkoop aan de consument
via automaten worden toegevoegd.
GOEGs Eis 1.2.51*met betrekking tot de contaminatie van granen met CIPC wordt
As
toegevoegd.
Alle
Eis 1.2.52* met betrekking tot tussenopslag van producten bij een derde wordt
toegevoegd.
Rv; Km Eis 1.2.54* rond de kwaliteit van plastiek dekzeilen werd herschreven.
Alle
Eis 1.5.7*: “Toegang van onbekende(n) op het bedrijf wordt vermeden” wordt
toegevoegd.
Eis 2.3.3 over het verpakken van producten wordt licht aangepast.

G-040

Alle

Vegaplan
Vegaplan

1.5 Algemene vereisten
2.3 Kisten, containers,
verpakkingsmateriaal en
paloxen
2.4 Landbouwtransport

Vegaplan
Vegaplan

Vegaplan

2.5 Installatie voor het snijden
van pootgoed
3.1 Toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen
en biociden
3.2 Hygiëne

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

G-040
G-040

G-040

Al van
kracht via
update CL

Eisen 2.4.2 en 2.4.3 over het transport van plantaardige producten worden
herschreven.
GOEG Eis 2.4.7* met betrekking tot het secundair transport naar FCA ondernemingen
GOEGs werd herschreven.
R
Aan eis 2.5.1 wordt toegevoegd: “Het snijden van pootgoed dat bestemd is voor
A; P
de productie van gecertificeerd pootgoed is verboden.”
Alle: R Eis 3.1.1 wordt herschreven in functie van de wetgeving rond de fytolicenties.
Eis 3.1.4* wordt geschrapt.
IG
Gvm
HF KF
V V*
H

Eis 3.2.3 over hygiëne in de verwerking van groenten en fruit wordt
herschreven.

Pagina 2 van 7

asbl VEGAPLAN vzw
Avenue du port 86C/202B – B 1000 Bruxelles
Havenlaan 86C/202B – B 1000 Brussel
Tél. / Tel.: +32 (0)2 880 22 00 - Fax: +32 (0)2 880 22 19

Hoofdstuk

Type
aanpassing

scope

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

Vegaplan

Ig

3.3 Registraties, erkenningen,
toelatingen
+ bijlage “snijden van
aardappelpootgoed”

G-040

A;As
P

3.4 Loonwerk

Vegaplan

4.1 Uitgangsmateriaal en
vruchtafwisseling

G-040

Gmvk

G-040
G-040

P; Z
P

IPM

Alle

IPM

GOEG;
KM
Gvmo

Aan eis 3.2.8* wordt toegevoegd dat handschoenen die gebruikt worden bij
manuele handelingen van industriegroenten blauw moeten zijn.
Eisen 3.3.1 – 3.3.4 rond verwerking en verpakking van consumptieaardappelen
worden geschrapt.
Aan de eis 3.3.2 (eis 3.3.6 in Vegaplan Standaard v2.0) wordt toegevoegd dat
een verklaring van de fytosanitaire autoriteiten vereist is bij het snijden van
pootgoed in het buitenland.
Eis 3.4.2* rond secundair transport wordt geschrapt.
Eis 3.4.3 wordt 3.4.2* en eis 3.4.4 wordt 3.4.3*.
Aan eis 4.1.5 worden de staalnamevoorwaarden voor E. coli bij kiemgroenten
verduidelijkt
Aan eis 4.1.8 worden de fytosanitaire eisen van hoevepootgoed verduidelijkt.
Eis 4.1.10: de datum van aangifte voor opslag van aardappelen wordt
geactualiseerd.
Eisen 4.1.16.1*a en b rond teeltrotatie in het kader van het gebruik van
neonicotinoïden worden toegevoegd.
Eisen 4.1.16.5* b, c en d rond de rotatie van mais in Wallonië en Vlaanderen
worden toegevoegd.
Eis 4.1.16.12 rond de rotatie bij wortelen, pastinaak, knolselder,
witloofwortelen, bonen, uien wordt toegevoegd
Eis 4.1.16.3* en 5.2.1 rond rotatie bij aardappelen: de uitzondering voor
primeuraardappelen wordt geschrapt
Eis 4.2.3 rond gebruik van afvalstromen als meststof wordt herschreven.
Eis 4.2.4 rond het gebruik van zuiveringsslib en digestaten wordt herschreven.
Eisen 4.2.7* tot 4.2.9* rond het verbod op het gebruik van rioolwater en rwzislib worden herschreven.

Ipm

4.2 Bemesting

G-040/
Vegaplan
G-040
Vegaplan

A
alle

Al van
kracht via
update CL

x
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Hoofdstuk

Type
aanpassing

4.3
Gewasbeschermingsmiddelen
en biociden

Vegaplan

Eis 4.3.14* over het reinigen van het spuittoestel wordt aangepast

IPM

Eis 4.3.23* over het toepassen van driftreducerende doppen of technieken
wordt herschreven. De afzonderlijke eisen die bestonden voor Vlaanderen en
Wallonië worden samen genomen.
Eis 4.3.24* over het respecteren van een 1m teeltvrije zone in Vlaanderen
Hoofdstuk 4.4 irrigatie en 4.5 laatste spoel-, was-, en of transportwater, worden
samengevoegd tot één herwerkt hoofdstuk 4.4: Water voor primaire productie
en daarmee verband houdende bewerkingen.

4.4 Water voor primaire
productie en daarmee
verband houdende
bewerkingen

4.5 Analyse van het product
bestemd voor consumptie
4.6 Bereiding voor de verkoop
4.10 Bodembeheer en
geïntegreerde teelttechniek

scope

IPM
Redactioneel

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

G-040

Gvm
KF HF
V V*

Eisen 4.4.1 – 4.4.4 omschrijven de identificatie en risicobeoordeling van de
waterbronnen;
Eis 4.4.5 en 4.4.6 behandelen specifiek de voor-oogst activiteiten
Eis 4.4.7 en 4.4.8 behandelen specifiek de na-oogst activiteiten;

G-040

Gmvk

Eis 4.5.1 over de microbiologische analyses bij kiemgroenten wordt herschreven.

Vegaplan
Vegaplan

A
A
GOEG
oGbP
B C H
T
Z P
Gvmo

Eis 4.6.1 wordt geschrapt
Eisen 4.9.2* a en b ter voorkoming van bodemerosie in Vlaanderen worden
aangepast.

Al van
kracht via
update CL

x

x

x

Pagina 4 van 7

asbl VEGAPLAN vzw
Avenue du port 86C/202B – B 1000 Bruxelles
Havenlaan 86C/202B – B 1000 Brussel
Tél. / Tel.: +32 (0)2 880 22 00 - Fax: +32 (0)2 880 22 19

Hoofdstuk

Type
aanpassing

4.13 Dunning en zetting
4.15 Plantsysteem
5.3 Maatregelen ter
bestrijding van ringrot en
bruinrot
5.8 Maatregelen m.b.t.
knolcyperus

Vegaplan
Vegaplan
G-040

5.9 Maatregelen m.b.t.
maïswortelboorder
Export derde landen
Documenten en registraties

Vegaplan

Dossier in -out

G-040 en
redactioneel
IPM

Maatregelen om het gebruik
van

Vegaplan

scope

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

Ig KF
HF R
HF
HF
A

Eisen 4.13.1 tot 4.13.3 worden geschrapt, gezien al opgenomen in IPM
Eisen 4.15.1 en 4.15.2 worden geschrapt, gezien al opgenomen in IPM
Eis 5.3.3 met betrekking tot irrigatie met oppervlaktewater wordt aangevuld.

A
GOEG
B
C H
T
Z P
oGbP
Igi Iga
Gvmo
R
GOEG
KM

G-040
Redactioneel Alle

Al van
kracht via
update CL

Eisen 5.8.1* a en b en 5.8.2* om de besmetting en verspreiding van knolcyperus
in Vlaanderen en Wallonië te beperken worden ingevoerd.

x

Eis 5.9.1* om de verspreiding van de maïswortelboorder te beperken wordt
ingevoerd.
Een nieuw hoofdstuk export derde landen werd opgesteld en toegevoegd.
Het overzicht met bij te houden documenten werd verplaatst naar het einde van
het hoofdstuk.
Hoofdstuk werd grondig herschreven

x

Een lijst wordt toegevoegd met Niet bloeiende of Niet bijenattractieve teelten
die kunnen ingezaaid/geplant worden in de twee jaar volgend op een teelt met
zaaizaad behandeld met thiametoxam en/of clothianidin en minder

x
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Hoofdstuk

Type
aanpassing

scope

gewasbeschermingsmiddelen
te verduurzamen
Identificatie van productie /
teeltlocatie
Overzicht registraties

G-040

Meldingsplicht

Redactioneel

Meldingsplicht

G-040

Bijlage Omschrijving van
bewerking
Bijlage Risicobeoordeling en
kwaliteitseisen van water
gebruikt in voor- en na-oogst
behandelingen

G-040

G-040

G-040

Alle

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

Al van
kracht via
update CL

bijenattractieve teelten die kunnen ingezaaid worden vanaf het derde jaar
volgend op een teelt met zaaizaad behandeld met thiametoxam en/ of
clothianidin.
Identificatie van distributiesystemen en opslagplaatsen van water worden
toegevoegd.
Eis 6.1.4 over de plattegrond en kaart van de vestiging werd herschreven;
Eis 6.2.1 -6.2.2 over het dossier In/Out werd herschreven.
Eis 6.2.3 in verband met etikettering werd vereenvoudigd door naar de
overeenkomstige bijlage te verwijzen.
Eisen 6.3.6 en 6.3.7 over de datumregistratie van irrigatie en oogst worden
toegevoegd.
Eis 6.3.8.16* met betrekking tot de registratie van dunning en zetting wordt
geschrapt.
Het hoofdstuk “Meldingsplicht” werd van de bijlagen naar een eigen hoofdstuk
gebracht zoals ook in de G-040 het geval is.
Gegeven LCE van FAVV werden geactualiseerd.
Lijsten met schadelijke en quarantaine organismen werden geactualiseerd.
De omschrijving van bewerkingen in het kader van de sectorgids G-040 werd
aangepast.
Deze bijlage werd opgesteld ter ondersteuning van de eisen 4.4.1 tot 4.4.8
- Definities van water in functie van waterkwaliteit als van afkomst
werden uit de oude eisen weggehaald en hier herschreven.
- Een tabel ter identificatie en risicobepaling van de verschillende
waterbronnen mogelijk te maken werd toegevoegd.
- Beslissingsbomen om een risicoanalyse en analysefrequentie van het
water te bepalen werden opgesteld.
- Een lijst met groenten die steeds geschild of gekookt worden werden
toegevoegd ter ondersteuning.
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Hoofdstuk

Type
aanpassing

Bijlage etikettering

G-040

Certificeringsregeling

Vegaplan/
redactioneel

scope

Beschrijving van de wijziging in Vegaplan Standaard v3.0

Al van
kracht via
update CL

- Kwetsbare waterbronnen werden gedefinieerd.
- Aandachtspunten voor wateranalyses werden toegevoegd
- Beheersmaatregelen voor water werden toegevoegd.
Een bijlage over het etiketteren van voorverpakte plantaardige producten werd
opgesteld.
De certificeringsregels werden van de bijlagen naar een eigen hoofdstuk
gebracht.
Beperkte aanpassingen ter verduidelijking van de certificeringsregels werden
aangebracht.
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