Certificatie van loonwerkers: IKKB Standaard wordt “Vegaplan Standaard”.
In 2014 heeft Vegaplan het toepassingsgebied van het lastenboek voor de primaire
productie uitgebreid, met de opname van de eisen betreffende het duurzame gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen en bijkomende eisen betreffende duurzame
ontwikkeling. We hebben nu dezelfde aanpak toegepast op de Standaard voor de
aannemers van land- en tuinbouwwerken (vroeger “IKKB Standaard” genoemd). Een
nieuwe versie van het lastenboek wordt op 11.07.2017 gepubliceerd.
Nieuwe versie van de lastenboeken
Op 8 juni jl. Is een nieuwe versie van de Sectorgids voor
loonwerkers (G-033) door het FAVV gevalideerd. De aanpassing
van de Gids houdt de facto een nieuwe versie in van de
Vegaplan Standaard (voorheen IKKB) aangezien de Sectorgids
hier integraal deel van uitmaakt. De laatste versie van de
Sectorgids/de IKKB Standaard ‘Loonwerkers’ dateerde van
01.04.2009. Het was dus dringend nodig om deze lastenboeken
te actualiseren door de opname van o.a. de regelgeving
betreffende de fytolicentie en deze over het duurzame gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen (Integrated Pest Management).
Deze nieuwe versies zijn op 11 07 2016 op de Vegaplan website
gepubliceerd en treden in werking op 11.10.2016.
Om de administratie van de certificatie te vereenvoudigen, erkent het FAVV de
equivalentie tussen deze twee lastenboeken indien alle plantaardige activiteiten
aanwezig in het bedrijf afgedekt worden door het certificaat voor de Vegaplan
Standaard. Een apart certificaat voor de Sectorgids is dus niet meer nodig.
Wat is er veranderd?
De Sectorgids bevat de vereisten m.b.t. de fytolicentie en tevens de vereisten
betreffende het snijden van pootaardappelen en het transport. Het toepassingsgebied
van de Vegaplan Standaard wordt, net als de Standaard voor de landbouwers, uitgebreid
met maatregelen inzake het duurzame gebruik van pesticiden (IPM) en duurzame
ontwikkeling.
Welke versie moet er nu concreet worden gebruikt?
Vanaf 11.10.2016 is enkel nog de versie van 30.05.2016 van toepassing bij de
certificeringsaudits. Ook voor audits die vóór deze datum plaatsvinden, mag u
desgewenst deze versie reeds gebruiken.
Voor de verlenging van bestaande certificaten zal bij de controle rekening worden
gehouden met de nieuwe eisen. Opgelet: bij een inspectie van het FAVV dient u zich aan
de wettelijke eisen te houden; het certificeringsorganisme zal bij een onaangekondigde
audit eveneens rekening houden met de nieuwe versie. Wij raden u dus aan om snel
kennis te nemen van de wijzigingen in deze nieuwe versie.
De wijzigingen staan in het rood aangegeven in de tekst van de checklist en de
lastenboeken (deze documenten zijn gratis beschikbaar op de website www.vegaplan.be
– Documenten – Vegaplan Loonwerkers).
Voor bijkomende informatie kunt u contact op nemen met uw certificeringsinstelling,
LandbouwService of Vegaplan.
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