
Vegaplan certificatie granen vóór 31/12/2018: terugbetaling van de 

malus 
 

De bedoeling van de certificatie is de kwaliteit van de volledige voedselketen te borgen inclusief de 

schakel mengvoeders. Om een voldoende kwaliteitsgarantie te verzekeren is het essentieel dat elke 

schakel en elke operator hiertoe bijdraagt. Dit ondersteunt de sterkte van de volledige keten. De FCA 

(vroegere GMP) certificatie, van toepassing in het kader van de diervoederveiligheid  eist van de 

graancollecteurs  immers dat 80% van het gecollecteerde volume granen afkomstig is van Vegaplan 

gecertificeerde landbouwbedrijven. Indien dit volume niet bereikt is, wordt dit als een major non-

conformiteit beschouwd met een schorsing van het FCA-certificaat als gevolg. De inname van een 

voldoend percentage Vegaplan gecertificeerde granen is dus voor de graanhandel essentieel.  Ter 

gelegenheid van de bijeenkomst met Agrofront (FWA, BB en ABS) in mei laatstleden betreffende de 

ontvangstvoorwaarden oogst 2017, had Synagra (de beroepsvereniging van de handelaars in 

graangewassen) aangekondigd om vanaf 01/01/2018 een prijsverschil toe te passen van 5 €/ton tussen 

de Vegaplan (of gelijkwaardig) gecertificeerde en niet-gecertificeerde granen  en deze malus te 

verdubbelen vanaf juli 2018 tot zelfs de levering van niet-gecertificeerde granen te weigeren vanaf de 

nieuwe oogst. 

Op 27/11/2017 had een overlegvergadering plaats met FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture) 

waar, op basis van de recentste cijfers van Vegaplan, een overzicht werd gegeven van de 

certificatiestatus van de landbouwers. De aankondiging van de malus voor de aankoop van granen vanaf 

01/01/2018 heeft reeds een directe invloed gehad op de aanvragen bij Vegaplan en de certificerende 

organismen. Synagra heeft bijgevolg besloten om te verzaken aan de verdubbeling van de malus vanaf 

01/07/2018 en een systeem van terugbetaling te voorzien voor de aftrek van 5€/ton vanaf 01/01/2018, 

indien de landbouwer tegen 31/12/2018 het bewijs van certificatie kan leveren. 

Een oplossing wordt gezocht voor de landbouwers die hoofdzakelijk actief zijn in de vlees- en melksector  

om hun overschot van granen via een aangepaste certificatie te vergemakkelijken.       

De voordelen van de Vegaplan certificatie voor de landbouwer?  

 
De certificatie wordt dikwijls ervaren als een supplementaire kost. Het is echter belangrijk om weten dat 
de landbouwer in geval van certificatie over een aanzienlijke tariefvermindering (50€ in plaats van 202€) 
kan beschikken op zijn jaarlijkse bijdrage aan het FAVV. Op 3 jaar (geldigheid van het certificaat) betaalt 
de landbouwer dus 606€ aan het FAVV terwijl dit bedrag, bij certificatie van al zijn activiteiten, slechts 
150€ bedraagt. Dit verschil dekt de kosten (totaal of gedeeltelijk naargelang het aantal activiteiten) van 
de certificatie. Ook zal de landbouwer minder onderhevig zijn aan controles door het FAVV indien hij 
over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikt. Het Vegaplan certificaat geldt als bewijs dat hij 
aan volgende voorwaarden voldoet:  

-  de wettelijke eisen van het FAVV betreffende autocontrole en traceerbaarheid in de 
voedselketen; 

-  de regionale eisen voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassing van 
IPM (Integrated Pest Management) van toepassing vanaf 01.01.2014;  

-  een groot aantal maatregelen uit de randvoorwaarden die recht geven op premies;  



- de criteria opgelegd door de afnemers die de markttoegang bepalen (inclusief betreffende de 
duurzaamheid).  

 
Via één audit voor alle plantaardige producten (granen, bieten, aardappelen …) voldoet de landbouwer 

aan de verwachtingen van overheid en afnemers. Deze certificatie voor Vegaplan kan ook worden 

gecombineerd met de certificatie voor andere lastenboeken (IKM, CodiplanPLUS, Certus, 

GLOBALG.A.P,…), dit zorgt voor een tijd- en geldbesparing. 

 

Voordelen van de Vegaplan certificatie voor de collecteur ?  
 
- Voldoen aan de eisen van FCA zonder risico certificaat te verliezen  

- Waarborg voor voedselveilige aanlevering van granen geteeld volgens de goede landbouwpraktijken.  

- Onbeperkte markttoegang door volledige certificatie van de graankolom  

- Aanvulling op de monitoring door de collecteurs  

- Voldoen aan de eisen van de afnemers.  
 


