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DIERLIJKE PRODUCTIE

De Duurzaamheidsmonitor in het kader van CodiplanPLUS Rund
_______________________________________________________
De nieuwe versie van de Belbeef Standaard voor het Belgisch rundvlees, dat op 1 oktober in voege trad, voorziet een “Duurzaamheidsmonitor”.
Deze werd ontwikkeld door de leden van Agrofront en wil een antwoord bieden aan de maatschappelijke en commerciële verwachtingen wat betreft duurzaamheid. De landbouwsector wil hiermee kunnen aantonen dat er reeds vele inspanningen door de veehouders gebeuren wat betreft duurzaamheid, maar anderzijds kan deze monitor
ook een middel zijn om inspiratie te geven aan de veehouders om
duurzamer te werken. Deze duurzaamheidsmonitor is raadpleegbaar op de website van Belbeef:
(www.Belbeef.be>professional>documenten>Duurzaamheidsmonitor)
De duurzaamheidsinitiatieven worden opgedeeld in verschillende luiken:
- dierengezondheid (contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts, toepassen van een vaccinatieprogramma, toepassen van het aankoopprotocol, …)
- dierenwelzijn (klauwverzorging, schurftbestrijding, weidegang van de koeien, beperking van de perinatale sterfte, gebruik van een propere afkalfstal, beschutting tegen de zon op de weiden, …)
- energie (het laten uitvoeren van een energiescan, gebruik van zonnepanelen, gebruik van spaarlampen, …)
- biodiversiteit (aanwezigheid van zwaluwnesten, vleermuizen, minstens 25 % aandeel blijvend grasland in de totale ruwvoederteeltoppervlakte, toepassen van diervriendelijk maaibeheer …)
- milieu en omgeving (verzorgde bedrijfsomgeving, milieuvriendelijke ongediertebestrijding, …)
- diervoeder (gebruik van gecertificeerd maatschappelijk verantwoorde soja, bijproducten, eigen geproduceerd ruwvoeder, …)
- bodem (gebruik van stalmest of gecertificeerd compost, …)
- water (gebruik van regenwater, zuivering en hergebruik van afvalwater, …)
- sociaal en economie (kijkboerderij, verkoop hoeveproducten via korte keten, het voeren van een
door de regionale overheden erkende bedrijfseconomische boekhouding, …).
Bijna de helft van deze duurzaamheidsinitiatieven komen ook voor op de duurzaamheidsmonitor van IKM 1.
Daarom is in de Belbeef duurzaamheidsmonitor ook het nummer van het corresponderende punt uit de
IKM duurzaamheidsmonitor opgenomen, zodat een veehouder die zowel melk- als vleesvee heeft makkelijk de link kan leggen tussen beide.
Bij het doornemen van deze duurzaamheidsmonitor, kan u op een lijst van 45 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven aanduiden welke daarvan u toepast op uw bedrijf. Hou desgevallend de stavingsdocumenten
die de aangeduide duurzaamheidsinitiatieven kunnen aantonen ter beschikking van de OCI die de
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Belbeefaudit uitvoert. U dient deze monitor slechts eenmaal om de drie jaar in te vullen, naar aanleiding
van de initiële of verlengingsaudit.
De duurzaamheidsmonitor zal gebruikt worden voor het inventariseren van alle inspanningen die veehouders al leveren wat duurzaamheid betreft. Zodra de resultaten van een representatief aantal veehouders
verwerkt is, zal dit in een publiek beschikbaar duurzaamheidsrapport opgenomen worden. Op die manier
zal proactief aan de buitenwereld kunnen aangetoond worden hoe duurzaam de rundveehouders werken.
Deze duurzaamheidsmonitor is ook verwerkt in het producentenportaal (d.i. de computertoepassing voor
de deelnemende veehouders).
Meer praktische info over het zelf online invullen van de duurzaamheidsmonitor, kan u vinden in de
handleiding van dit producentenportaal op de Belbeefwebsite (www.Belbeef.be>professional>documenten>Handleiding Producentenportaal).

