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LOONWERKERS

Wat zijn de meest voorkomende non-conformiteiten tijdens
Vegaplan Loonwerk audits in 2021?
Wat zijn de meest voorkomende non-conformiteiten tijdens Vegaplanaudits? Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle audits voor de
Vegaplan Standaard voor de loonwerkers uitgevoerd in 2021. Het aantal
audits waarbij de eis van toepassing was, wordt aangegeven, evenals het
beoordelingsniveau van de betreffende eisen. Ter herinnering, niveau 1
non-conformiteiten moeten binnen drie maanden (in het geval van een
eerste audit) of binnen een maand (in het geval van een hernieuwde audit)
worden gecorrigeerd om het certificaat te verkrijgen. Er is rekening
gehouden met alle eisen van de Vegaplan-standaard: die van de sectorgids en die van duurzaamheid,
IPM en kwaliteit van plantaardige producten)
Eisen van niveau 1 (moeten allemaal worden gerespecteerd)

% NC

# audits

9,60 %

177

8,28 %

447

Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) worden gegroepeerd opgeslagen
met de vermelding “NBGM/vervallen”. De gewasbeschermingsmiddelen voor privé
gebruik worden gegroepeerd opgeslagen met de vermelding “privé”. .
NBGM waarvan het gebruik op 1 januari van het jaar x-2 nog toegelaten was, worden
bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen ».
NBGM tussen x-4 en x-2 jaar, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen »
en moeten geregistreerd worden (naam, schatting overblijvende hoeveelheid, datum
registratie). Zij geven aanleiding tot een niveau B non-conformiteit.
Het is niet toegestaan NBGM te bewaren die voor 1 januari van het jaar x–4 vervallen
waren.
De producten afkomstig van een bedrijfsovername waarvan het gebruik niet langer is
toegelaten, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen » en moeten
geregistreerd worden en bij de LCE gemeld zijn.
NBGM moeten apart en met een duidelijke vermelding opgeslagen worden in het
fytolokaal/de kast en moeten verwijderd worden via een ophaalcampagne georganiseerd
door AgriRecover of via de door de Gewesten erkende ophalers. (zie “Omzendbrief
betreffende het bezit van gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik verboden is”
(PCCB/S1/JFS/625325)).
De lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (incl. zegels) worden op een
droge, veilige plaats bewaard tot aan de ophaling van « AgriRecover ». Zie
www.agrirecover.eu.
De loonwerker houdt zelf een nominatief register van de land- en tuinbouwerken per
landbouwer.
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Identificatie van de producent en van de onderneming.

7,93 %
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3,83 %
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2,88 %
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% NC

# audits

22,91 %
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9,50 %

421

8,89 %

180

Indien de hoeveelheid opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen ≥25 kg en < 5 ton
bedraagt, moet het lokaal of de opslagruimte zo ontworpen zijn dat een effectieve
opvang verzekerd is. De capaciteit van de het opvangsysteem moet groter of gelijk zijn
aan het volume van de grootste verpakking en minstens gelijk aan een kwart van het
totaal volume van opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen. Het moet waterdicht zijn en
bestand tegen corrosie veroorzaakt door de opgeslagen producten.Het opvangsysteem
heeft geen overloop of afvoer naar buiten de opslagruimte. De vloer is zo aangelegd dat
de stabiliteit van de recipiënten en verpakkingen wordt verzekerd.

7,44 %

121

De loonwerker voert minstens een jaarlijkse controle van het spuittoestel uit en noteert
zijn bevindingen. Hij houdt het spuittoestel in goede staat.

5,08 %

236

Eisen van niveau 3 (aanbevelingen)
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29,61 %
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De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet kunnen
beschikken over de juiste beschermende kledij (overall, laarzen en masker). Deze kledij
wordt niet bewaard in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij.
De loonwerker voert minstens één keer per jaar, aan de hand van de checklist (zie bijlage
8), zelf een controle uit van zijn productgroepen. Deze ingevulde checklists moeten aan
de auditor voorgelegd worden bij een bedrijfscontrole.
Eisen van niveau 2 (70 % moet worden gerespecteerd)
De loonwerker stelt in voorbereiding van de audit een lijst op met de
gewasbeschermingsmiddelen aanwezig in het fytolokaal. De lijst is gedateerd en bevat de
commerciële naam van alle aanwezige producten. Indien er niet toegelaten producten
aanwezig zijn, dient dit in de lijst apart te worden vermeld.
De toegang tot de bedrijfsruimtes voor onbekenden moet vermeden worden (bijvoorbeeld
door een bord met 'Geen toegang voor onbevoegden' te plaatsen aan de ingang van het
bedrijf).
De planken (in het fytolokaal/de fytokast) bestaan uit niet absorberend materiaal.

Op bedrijven waar personeel is tewerkgesteld is er tenminste één persoon (werkgever of
werknemer) die EHBO gerelateerde ervaring of kennis heeft.
De meststofstrooier wordt afgesteld en onderhouden. Het jaarlijks uitvoeren en registreren
van een afdraaiproef is aanbevolen. Dit kan uitgevoerd worden door de loonwerker zelf of
door een derde.
Er is opvang van lekkage mogelijk: bijvoorbeeld opvangbakken plaatsen of een dorpel
voorzien.
Er moet een brandblusser aanwezig zijn op het bedrijf. Dit brandblusapparaat bevindt zich
op een gemakkelijk te bereiken plaats.
Bezoekers en personeel worden geïnformeerd over de hygiënemaatregelen op het bedrijf
of in de sector.

