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1. Vegaplan v.z.w. 

Opgericht in 2003 door 

De landbouw organisaties (ABS, BB, FWA, CBB) 

Het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de 
Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG) 

Landbouw-Service (Loonwerkers) 

Beheerder van sectorgids en de Vegaplan Standarden 

Opdrachten 
Ontwikkeling & onderhoud van de lastenboeken 

Internationalisering de Vegaplan Standaard  

Communicatie naar de gebruikers (website, newsletter, databank 
(certificatiestatuten, waarschuwingssysteem), …) 

Opleiding van de consulenten, landbouwers, afnemers, …. 

Opleiding en erkenning van de auditoren 

Toezicht op de integriteit van het systeem 

Verdediging van de standpunten van de sector bij het FAVV 
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2002 

1999  

2003 

2004 

2005 

2007 

2006 

IKKB / VKL  -  IKKB / QS 

2008 IKKB / VVAK  

2009 

2012 

2013 IKKB / GMP+ 

2014 
Vegaplan Standaard : Duurzaamheid/IPM 

 IKKB / GMP 

IKKB / VVA 

2015 
Vegaplan Standaard Loonwerkers 

SAI 

Specifieke eisen voor kiemgroenten 

Unieke sectorgids Primaire Productie 

Sectorgids loonwerkers 

IKKB Standaard/Sectorgids  
primaire plantaardige productie 

IKKB Standaard Loonwerkers 

IKKB Standaard AGF 

Oprichting Vegaplan 

OVPG/AgroFront : Kwaliteitssysteem voor plantaardige prod. 

Oprichting OVPG 



1. Vegaplan v.z.w. 

6 

Landbouwers (G-

040)/ Loonwerkers 
(G-033) 

Onderwerpen 

Voedselveiligheid 

Traceerbaarheid 

Meldingsplicht 

Vegaplan 
Standaarden 

Landbouwers / 
Loonwerkers 

Onderwerpen 

Voedselveiligheid 

Traceerbaarheid 

Meldingsplicht  

Markttoegang criteria 

Duurzaamheid 

Geïntegreerde 
bestrijding (IPM) 

Sectorgids 
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Vegaplan 

Standaard 

Sectorgids 
Voedselveiligheid–  

traceerbaarheid 

Integrated 
Pest  
Management  

Duurzaam
heid Randvoorwaar

den 
 

Gewestelijke overheden 

Afnemers 
Gewest. 
overheden 

Gewest. 
overheden 

FAVV 
Afnemers 

Contraten 

Afnemers Afnemers 

Interprof. 
akkoorden 

2. Vegaplan Standaard  
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Europese Richtlijn (128/2009) 

De nood om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 
verminderen 

Beperking van de risico’s en effecten van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op 

Menselijke gezondheid 

Milieu 

Bepaalt 8 principes binnen IPM (zeer algemeen) 
Goede Landbouw Praktijken 

Monitoring, waarschuwingen, adviezen 

Drempels 

Niet-chemische bestrijdingsmethoden 

Keuze van de gewasbeschermingsmiddelen: minimale neveneffecten 

Gebruikshoeveelheden beperken (dosis/frequentie) 

Gebruik van antiresistentiestrategieën 

Registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
verificatie van het succes van de toegepaste beheersmaatregelen 

Inwerkingtreding: 01.01.14 

2.1 IPM 
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Principes vertaald in concrete acties op niveau van 
de Gewesten 

d.m.v. een checklist 

Specifiek voor volgende categorieën: 
Akkerbouw, diervoeder, groenten, fruit, sierteelt 

Gecontroleerd via certificatie door een OCI  

Doelstelling van het Agrofront   
Geen bijkomende controle, bijkomende checklist 
vermijden 

Overleg Vegaplan/Gewesten 
Zelfde inhoud als de checklists (behalve de specificiteiten) 

Opname in de Vegaplan Standaard (“I”) 
Sommige maatregelen zitten al in de IKKB Standaard 

Zelfde evaluatiesysteem (niveau’s 1-2-3) 

Bijlagen – keuze tussen uit te voeren maatregelen 

 

2.1 IPM 
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Druk vanwege de 
afnemers/retail/consumenten/overheden 

Voorkomen dat deze schakels hun eigen eisen 
zouden opleggen 

In praktijk… 

Identificatie van duurzaamheideisen binnen de 
bestaande IKKB Standaard (‘D’ in de checklist) 

Agrofront heeft deelgenomen aan een platform 
‘Voedselketen overleg’  

Inventaris van de eisen betreffende ‘Duurzame 
ontwikkeling’ binnen de verschillende schakels (UGent) 

Vermeerdering van lastenboeken en checklists 
voorkomen 
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Samenwerking met UGent 

Opstellen van een vragenlijst ‘Duurzaamheid’ 

Op basis van een dertigtal documenten (lastenboeken, 
checklists) in gebruik binnen de agrovoedingssector (retail, 
ondernemingen, foodservices) 

Bestaat uit 246 vragen 

Vragen geklasseerd per thema  

WG Duurzaamheid van Vegaplan 

Vragenlijst opkuisen 

Toepasselijk op de plantaardige primaire sector 

Rekening houdend met Europese/Belgische/Gewestelijke 
regelgevingen 

Rekening houdend met de controles uitgevoerd door de 
overheidsdiensten 

Resultaat : 246  30 vragen 

2.2 Duurzaamheid 
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2.2 Duurzaamheid 

Standpunt van het Agrofront 

Opgenomen in de Standaard (“D”) 

geen aparte module ‘Duurzaamheid” 

Eenvoudig, haalbaar, betaalbaar en controleerbaar 

Geen dubbele controles (bv. sociale regelgeving) 

Gebaseerd op bestaande praktijken 

Specifiek voor bepaalde producties (indien nodig)(bv:  

Biomassa voor biobrandstoffen) 

Identificeerbaar, bv. voor specifieke communicatie 

Verslag op Duurzaamheid om de inspanningen van de 
sector te tonen 

Gebaseerd op de gebruikelijke classering in drie ‘P’  : 
Planet - People - Profit 
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2.2 Duurzaamheid 

Planet 

Voorkomen van verontreiniging 

 - Bodem, grondwater 

 - Voorkomen van afval 

  - Afval recycling 

Beheer van het gebruik van inputs 

 - Grondstoffen 

 - Teeltlaag 

 - Water 

Beheer van luchtemissies 

Biodiversiteit 

Milieubeheer 
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2.2 Duurzaamheid 

People 

Voedselveiligheid 

Werkomstandigheden 

 - Sociale zekerheid 

 - Veiligheid en gezondheid van de werknemers 

 - Ontwikkeling van menselijk kapitaal 

Gemeenschap en lokale ontwikkeling 

 - Beperken van lawaai en stank 

 - Acties ter bevordering van lokale economie en welzijn 
van de bevolking 

 - Zichtbare betrokkenheid van de stakeholders 
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2.2 Duurzaamheid 

Profit 

Duurzame ontwikkeling 

 - Gezonde en efficiënte relaties met leveranciers en 

klanten 

 - Efficiëntie en productiviteit 

 



2.3 RED Richtlijn 
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Richtlijn 2009/28 ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen 

Certificeringssystemen voor de door EG erkende 
verzamelaars van biomassa 

REDCert (Dutsland), 2BS (Frankrijk), ISCC, … 

Leggen (interne en externe) controles op 
(internes/externes) van een % 
landbouwondernemingen 

Nagaan of de eisen uit de RED richtlijn gerespecteerd 
zijn 

Conformiteitsverbintenis jaarlijks getekend door de 
landbouwer 



2.3 RED Richtlijn 
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Vegaplan Standaard 

Eisen uit de conformiteitsverbintenis opnemen 

Specifieke activiteit ‘Biomassa’  

4 bijkomende eisen 

Mogelijke werkprocedures : 

Erkenning van de Vegaplan Standaard door EG 

Lang, duur ? 

Erkenning door de beheerders van RedCert, 2BS 

Niet bevoegd om een lastenboek te erkennen 

2BS :  

Mogelijkheid om de Vegaplan certificatie in rekening te 
nemen in de risicoanalyse in het kader van de selectie van 
de te controleren landbouwers (intern/extern) 

Verbintenisverklaringen raadpleegbaar op de Vegaplan 
websites 
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Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
(KB 19.03.13) 

Gebruik van producten voor professionneel gebruik 
enkel door professionele gebruikers die over een 
fytolicence P1, P2 of P3 beschikken. 

Gebruik van CIPC en stockagecapaciteit 
aardappelen/GOEG 

Versterking van de certificeringsregeling voor de 
OCI’s  

2.4 Nieuwe versie 2015 
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Inhoud 

Certificeringsgraad 

Aantal gecertificeerden 

Per lastenboek 

Per provincie 

Voor de granensector 

Engagement van OVPG 

GMP ondernemingen 

 

 

 

 

 

 



3. Certificeringsgraad 
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Vegaplan Juni 2015 

Landbouwers 
• Vegaplan Standaard 

• Nederland 
• Frankrijk 
• G-H Luxemburg 

• Sectorgids 

 
16.371 

212 
924 

4 
15.231 

Loonwerkers  
• IKKB Standaard 
• Sectorgids 

 
925 
771 

Handel, verwerking, veilingen 342 

Certificeringsinstellingen 
• Landbouwers 
• Loonwerkers 

 
10 
8 
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Per provincie 

3. Certificeringsgraad 
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Voor de granensector 

Aantal 

Evolutie 2012-2013-2014-2015 

3. Certificeringsgraad 



3. Certificeringsgraad 
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Engagement van OVPG (Overlegplatform voor de 

Verwerking van en handel in de Plantaardige Grondstoffen en 

producten) 

Vegaplan certificatie bevorderen en proberen het 

aantal gecertificeerden te verhogen 

Doelstelling : 90 % in 2018 

GMP ondernemingen 

Percentage van het Vegaplan (vroeger IKKB) 

gecertificeerd volume voor 2015 : minimum 70%. 
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Inhoud 

 

Besluit 

Meerwaarde van het Vegaplan systeem 

Ontwikkeling van nieuwe initiatieven 

Communicatietool 
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4. Besluit 

Meerwaarde van het Vegaplan systeem 

Aanpak per ‘schakel’ 

Landbouwers – Handelaars – Verwerkers  

Evolutief en flexibel systeem 

Overleg tussen afnemers (OVPG) en de 

landbouworganisaties 

Inhoud van Standaard opgesteld op basis van een 

risicoanalyse 

Evenwicht tussen eisen (niveau’s 1 en 2) en 

aanbevelingen (niveau 3) 

Toegankelijk voor een groot aantal landbouwers (niet 

elitair systeem) 

 

 



Erkenning van de Vegaplan Standaard door de 
Overheid 

Het FAVV 

Equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de 
Sectorgids (modules A en B)  

De gewestelijke overheden 

Controle van de IPM maatregelen via de Vegaplan 
Standaard 

Certificatie betreffende voedselzekerheid, kwaliteit en 
duurzaamheid 

Certificaat 3 jaar geldig 

Bijkomende controle 

Onaangekondigd: 10 % elk jaar 

Jaarlijkse autocontrole verplicht (checklist)  

Monitoring van de integriteit van het systeem 
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4. Besluit 
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Multifonctionele databank 

Afnemers : certificeringsstatuut van de leveranciers, 

waarschuwing in geval van intrekking van het 

certificaat 

Landbouwers: certificering ondersteuning (non-

conformiteiten) 

Sectoren en sub-sectoren: overzicht in functie van de 

eisen (niveau’s) of van de activiteiten 

“Desk controle” 

Perceelfiche, individuele checklist, 

conformiteitsverbintenis, ... 

Internationale aanpak 

 

 

4. Besluit 



Ontwikkelingen van nieuwe initiatieven 

Uitwisselbaarheid - Benchmarking 

GFSI (Global Food Safety Initiative) 

GlobalGAP ??? 

SAI (Sustainable Agriculture Initiative) (brons  

zilver/goud) 

Unilever (Sustainable Agriculture Code) 

Erkenning 

Europese Commisse  

Certificering van de biomassa bestemd voor de productie 
van biobrandstoffen/vloeibare biomassa (hernieuware 
energie) 

Gewesten 

Vegaplan erkend als centrum voor duurzame ontwikkeling 
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4. Besluit 



Communicatietool 

Elektronische checklist voor de OCI’s 

Geeft aan Vegaplan zicht op de inviduele checklists van 
de landbouwers 

Statistieken 

Applicatie op de website die de landbouwers toelaat 
om hun bedrijfsspecifieke checklist te genereren 
(Excel/PDF) 

Newsletter (viermaandelijks) 
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4. Besluit 



Bedankt voor uw aandacht ! 
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VEGAPLAN v.z.w. 

Bolwerklaan, 21 - bus 35  

1210 Brussel  

Tel. : 02/880 22 00  

Fax: 02/ 880 22 19 

E-mail : info@vegaplan.be 

Site : www.vegaplan.be 

mailto:info@vegaplan.be

