Vegaplan.be vzw
Havenlaan 86C/202B
1000 Brussel - Tel: 02.880.22.00 - Fax: 02.880.22.19
BTW-nr.: / Ondernemingsnr BE 861.199.454

Aanvraag tot deelname aan het sectoroverkoepelend residubewakingssysteem groenten en fruit versmarkt, aardappelen, industriegroenten van
Vegaplan.be – incl. uitwisselbaarheid
VEGAPLAN-QS

De aanvrager:
............................................................................................................. .(naam)
Gevestigd in ...................................................................................................
...................................................................................................................... (adres)
Tel: ..............................................................
Fax: .............................................................
BTW-nr.:

………………………………………………………..

Hierbij vertegenwoordigd door:
............................................................................................................. ……(naam en functie)
E-mail adres: ........................................................................................
Hierna genoemd "operator"
Wenst te worden geregistreerd en erkend als deelnemer aan het sectoroverkoepelend residubewakingssysteem groenten en fruit versmarkt, aardappelen, industriegroenten – incl. uitwisselbaarheid
VEGAPLAN-QS en richt daartoe een aanvraag aan:
Vegaplan.be. vzw, met maatschappelijke zetel te
Havenlaan 86C/202B
1000 Brussel
Tel: 02.880.22.00
Fax: 02.88022.19
BTW-nr: / Ondernemingsnr BE 861.199.454
Hierna genoemd "Vegaplan "

Vegaplan.be vzw
Havenlaan 86C/202B
1000 Brussel - Tel: 02.880.22.00 - Fax: 02.880.22.19
BTW-nr.: / Ondernemingsnr BE 861.199.454

Daarbij specificeert de operator in onderstaande tabel:
Aanduiden met x
Activiteiten
-

Handel

-

Verwerking

-

Veiling

Producten
-

Groenten & fruit versmarkt

-

Consumptieaardappelen

-

Industriegroenten

Aansluiting bij beroepsorganisatie
-

VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties)

-

VEGEBE (Belgische groente- en fruitverwerking)

-

BELGAPOM (Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking)

-

FTB (Fresh Trade Belgium)

Type van bemonsteringsplan
-

Sectoraal bemonsteringsplan van VBT

-

Sectoraal bemonsteringsplan van BELGAPOM

-

QS bemonsteringsplan

-

Bedrijfseigen bemonsteringsplan

Artikel 1
1.1.

Voorwerp

De operator verklaart te willen toetreden tot Vegaplan als deelnemer aan het sectoroverkoepelend residubewakingssysteem groenten en fruit versmarkt, aardappelen en industriegroenten en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de leidraad gepubliceerd op de website www.Vegaplan.

1.2.

De operator verklaart over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem volgens de
gids G-014 (Gids Autocontrole Aardappelen – Groenten – Fruit Verwerkende Industrie en
Handel) te beschikken. De operator verklaart de bepalingen van de leidraad te respecteren.
De operator voegt hierbij een kopie van het certificaat G-014 dat o. a. de looptijd van het
certificaat vermeldt.

1.3.

Iedere latere wijziging aan de voornoemde toetredingsvoorwaarden en aan de leidraad als
gevolg van gemeenschappelijke beslissingen van Vegaplan, VBT, FTB, VEGEBE en
BELGAPOM zullen vooraf door Vegaplan ter kennis gebracht worden aan de operator samen
met de termijn waarbinnen de operator zijn gebeurlijk schriftelijk bezwaar tegen de wijzigingen dient kenbaar te maken aan Vegaplan. Na het verstrijken van die termijn en bij gebrek aan bezwaar wordt de operator geacht in te stemmen met de wijzigingen.

Artikel 2
2.1

Communicatie van gegevens

De communicatie van gegevens betreft het doorgeven van de hierna vermelde gegevens
van producenten door de operator aan het Vegaplan secretariaat, die op haar beurt deze
gegevens overmaakt aan QS Qualität und Sicherheit GmbH:
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a. naam en adres van de onderneming
b. einddatum van het Vegaplan certificaat
c.

toepassingsgebied van dit certificaat (aardappelen groenten, fruit)

d. analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen
e. andere gegevens conform de bepalingen van de leidraad
2.2

De operator verklaart dat de communicatie door de operator van gegevens van producenten zoals vermeld in punt 2.1 in overeenstemming is met bepalingen van de Europese verordening betreffende gegevensbescherming van natuurlijke personen (EU/2016/679).
De operator verklaart tevens dat de communicatie door de operator voor publicatie van de
gegevens van producenten vermeld onder a, b, en c van punt 2.1 op de website QS
(https://www.q-s.de/softwareplatfform/) in overeenstemming is met bepalingen van de Europese

verordening

betreffende

gegevensbescherming

van

natuurlijke

personen

(EU/2016/679).
2.3

De operator verbindt zich per kwartaal alle resultaten van residuanalyses geanonimiseerd
aan zijn beroepsorganisatie of rechtstreeks aan Vegaplan over te maken, in het formaat
zoals in de leidraad onder punt 10 beschreven.

2.4

De operator verklaart zich akkoord dat Vegaplan, in afspraak met de sectororganisaties bij
sectorale bemonsteringsplannen, bij de betrokken laboratoria volgende informatie kan opvragen: het aantal stalen en het aantal niet-conforme stalen per product, per operator en
per kwartaal.

2.5

De operator verklaart zich akkoord dat Vegaplan de overzichten van geanonimiseerde resultaten van residuanalyses in het kader van de VEGAPLAN-QS-uitwisselbaarheid met QS
mag bespreken.

2.6

Bij het vaststellen van niet-conformiteiten, verbindt de operator zich ertoe Vegaplan onmiddellijk te informeren, zodat Vegaplan de producent voor het betrokken product als “QSgeschikt” kan afmelden.
Bij het vaststellen van niet-conformiteiten binnen het QS-systeem zelf, kan QS via Vegaplan bij de betrokken operatoren de correctieve maatregelen opvragen.

2.7

Vegaplan garandeert een volledig geanonimiseerd gebruik en de vertrouwelijkheid van alle
ingediende gegevens. Alle publicaties, en in het bijzondere deze met analyseresultaten,
worden op voorhand met de werkgroep afgestemd.

Artikel 3
3.1.

Duur

De operator verklaart zich te willen laten registreren als deelnemer voor een periode van
onbepaalde duur. De registratie gaat in op datum van de ondertekening van de aanvraag,
na aanvaarding van zijn aanvraag door de Raad van Bestuur van Vegaplan.
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3.2.

De overeenkomst van de operator met Vegaplan kan beëindigd worden indien hij niet langer akkoord gaat met de aanpassingen van de leidraad. De overeenkomst kan opgezegd
worden via een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur van Vegaplan.
Het contract kan tevens beëindigd worden op basis van uitsluiting door de Raad van Bestuur van Vegaplan. Reden voor uitsluiting kunnen o.a. zijn het niet respecteren van de
bepalingen beschreven in de leidraad.

Deze aanvraag werd opgemaakt te ………………………………... op, ………………… , in tweevoud.
Voor gelezen en akkoord,

Voor de operator:

Voor Vegaplan.be vzw:

Brigitta WOLF
Coördinatrice
Bijlage: Validatie / certificaat G-014

