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DIERLIJKE PRODUCTIE

CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork
__________________________________________
Begin 2020 hebben de bestuurders van Codiplan en Belpork beslist
om de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus, die beide uitwisselbaarheid kenden met het QS systeem in Duitsland, te laten
samensmelten. Het resultaat is het BePork kwaliteitssysteem.
Codiplan blijft verantwoordelijk voor de invulling van de wettelijke
bepalingen op het niveau van de varkensproductie, Belpork neemt
de bovenwettelijke bepalingen voor zijn rekening, evenals de schakels transport, slachting en verwerking.
Het BePork-kwaliteitslabel is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Dat betekent concreet
dat de export naar Duitsland via dit lastenboek gegarandeerd blijft, zonder bijkomende eisen.
Welke gevolgen heeft de oprichting van BePork voor de Codiplan PLUS deelnemers ?
Met de opstart van BePork zal het CodiplanPLUS lastenboek en zijn certificaten uitdoven. Bij Codiplan PLUS
deelnemers die in het nieuwe BePork systeem stappen, zal de eerstvolgende audit volgens het BePork
lastenboek uitgevoerd worden. Dat zal resulteren in een BePork certificaat. De einddatum van dit certificaat zal net zoals bij CodiplanPLUS gelijk zijn aan de einddatum van hetG040 autocontrole certificaat.
Om deze overstap te maken dient het online aansluitingsformulier dat je terugvindt op de Belpork website ingevuld te worden.
Wat indien je niet wenst in te stappen in het nieuwe BePork kwaliteitssysteem?
Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in de loop van 2021, is het nog nog tot de einddatum van dit
certificaat mogelijk om varkens te leveren onder CodiplanPLUS varken aan QS gecertificeerde slachthuizen,
maar er is geen verlenging volgens het CodiplanPLUS lastenboek meer mogelijk.
Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2022 of later, zal het definitief stopgezet worden op
31/12/2021.
Om de uitwisselbaarheid met QS gedurende 2021 te kunnen blijven garanderen, zullen op de bedrijven
waar varkens afgemest worden en die zouden beslissen de overstap naar BePork niet te maken, de 12
bloedstalen die genomen worden in het kader van het Aujeszky onderzoek, bijkomende geanalyseerd
worden op Salmonella. De kosten voor deze Salmonella analyses zijn net zoals voorheen ten laste van
de betrokken varkenshouder.
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Meer info
Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we je graag naar de website , of naar
de helpdesk van de collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer 02 552 81
44.
Voor specifieke vragen betreffende het CodiplanPLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare, kan
je terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.
Zie ook de Codiplanwebsite voor bijkomende info.

