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DIERLIJKE PRODUCTIE

Lancering van het eengemaakte kwaliteitssysteem BePork
voor varkenshouders sinds januari 2021!
In 2021 zijn de lastenboeken Codiplan PLUS Varkens en Certus
samengebracht in het kwaliteitssysteem ‘BePork’. Dit nieuwe generieke
label, dat gelijkwaardig is aan het Duitse kwaliteitssysteem ‘Qualität und
Sicherheit’ (QS), heeft de ambitie de nieuwe norm te worden die het
Belgisch kwaliteitsvarkensvlees en de varkensvleessector op nationaal
en internationaal niveau kan ondersteunen.
Meer informatie over dit lastenboek is beschikbaar op de website van Belpork.
31 december 2021: definitieve stopzetting van alle CodiplanPLUS Varkens certificaten die niet
in BePork omgezet werden!
Sinds 1 januari 2021 worden de Codiplan PLUS-varkenscertificaten geleidelijk vervangen door BePorkcertificaten voor varkenshouders die zich volgens het BePork-lastenboek willen laten certificeren en
hiervoor een aansluitingsformulier hebben ingevuld.
Van de 2.500 CodiplanPLUS varkenshouders hebben er zich ondertussen al meer dan 2.100 geregistreerd
als BePork-deelnemer. Er werden ook al meer dan 900 BePork-certificaten uitgereikt.
Er zijn op 08/11/2021 nog 323 CodiplanPLUS gecertificeerden die de omschakeling naar BePork nog niet
gemaakt hebben. Indien je varkens wil blijven leveren die voldoen aan het QS systeem, kan je deze
omschakeling best zo snel mogelijk uitvoeren. Dit kan door het aansluitingsformulier in te vullen. Indien
je twijfelt of deze omschakeling voor jou interessant is, neem je dan best contact op met jouw afnemer of
slachthuis.
Indien je niet wenst toe te treden tot het BePork systeem, kan je nog steeds varkens leveren aan QSgecertificeerde slachthuizen tot de einddatum van uw huidig Codiplan PLUS certificaat, maar uiterlijk tot 31
december 2021 (ook al is uw Codiplan PLUS Varken certificaat geldig tot na 31.12.2021).
Ter info, je kan zelf steeds jouw certificatiestatus en de vervaldata raadplegen op het producentenportaal
van de Codiplandatabank, via de webtoepassing.
Bijkomende informatie
Voor alle info aangaande het nieuwe BePork kwaliteitshandboek, verwijzen we 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.
Heb je specifieke vragen betreffende het Codiplan PLUS uitdoofscenario, dan kan je meer info vinden in de
nieuwsbrief-Lente 2021 of het secretariaat van Codiplan contacteren via info@codiplan.be.

