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DIERLIJKE PRODUCTIE

AMCRA : roadshows voor dierenartsen en veehouders
__________________________________________
Recent werden zowel in Wallonië als Vlaanderen verschillende informatiesessies voor dierenartsen en veehouders gehouden. Deze roadshows
werden georganiseerd door AMCRA, in samenwerking met het FAVV, het
FAGG, ARSIA/DGZ, en de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij. Het doel was om dierenartsen en veehouders vertrouwd te maken met de door AMCRA uitgevoerde benchmarking en om het
gebruik van antibiotica in de veehouderij te bespreken. De focus lag op bioveiligheid en preventie.
De presentaties van alle sprekers zijn terug te vinden op: https://www.amcra.be/nl/nieuws/herinneringroadshows-voor-dierenartsen-en-veehouders-actief-in-de-rundveehouderij/?lid=14306
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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

De nieuwe plantengezondheidsverordening en de Vegaplan Standaard v3.0.

De nieuwe plantengezondheidsverordening brengt vooral voor telers sierplanten, kruiden in pot en voor
telers van van witloofwortels een aanpassing van de bedrijfsvoering met zich mee. Deze nieuwe wetgeving,
die inging op 14 december 2019, vereist dat alle planten die bestemd zijn voor opplant en verhandeld
worden tussen professionelen een plantenpaspoort moeten hebben. De nieuwe wetgeving werd nog niet
opgenomen in de Vegaplan Standaard v3.0, die momenteel van kracht is. Als landbouwer moet je echter
steeds aan de wetgeving voldoen. Ter ondersteuning geeft Vegaplan daarom een overzicht van de wijzigingen en een overzicht van Vegaplan eisen die belangrijk zijn om aan de wetgeving te voldoen. In de
volgende versie van de Vegaplan Standaard zullen deze aanpassingen ook worden verwerkt.
Wat is nieuw in de plantengezondheidsverordening?
De nieuwe plantengezondheidswet heeft tot doel de insleep van plaagorganismen bij planten te voorkomen
en om de traceerbaarheid van planten voor opplant te verzekeren. Indien je als teler plantgoed aankoopt
ben je niet meer verplicht om de plantenpaspoorten te bewaren zolang je de traceerbaarheid van de
producten kan garanderen. Dit kan bijvoorbeeld door een register met de gegevens ervan gedurende
minstens drie jaar bij te houden. Verkoop je ook plantgoed (bv. pootgoed of witloofwortels) of planten
voor opplant (bv. kruiden in pot) aan professionelen, dan moet je de gegevens van de afgeleverde plantenpaspoorten gedurende drie jaar bewaren. Aangezien vanaf nu alle planten bestemd voor opplant over
een plantenpaspoort moet beschikken, zullen meer telers de informatie van ontvangen en afgeleverde
plantenpaspoorten moeten bijhouden (eis 4.1.1 in de Vegaplan Standaard).
Teelt van kruiden in pot
Teel je kruiden in pot, dan is het belangrijk te weten dat deze volgens de nieuwe plantengezondheidswet
paspoortplichtig zijn, bij handel tussen professionelen. Zij beschikken namelijk over een volwaardige wortel en kunnen worden gebruikt voor opplant.
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In de Vegaplan Standaard v3.0 valt de teelt van kruiden in pot tot op heden onder de scope “Groenten
versmarkt beschutte teelt” of “groenten versmarkt open lucht” (Gvm). In deze eisen is de verwijzing naar
de paspoortplicht voor kruiden in pot echter nog niet opgenomen. Om aan de wetgeving te voldoen moet
je als teler van kruiden in pot ook voldoen aan de eisen 3.3.1, 4.1.8, en 4.1.9 in de Vegaplan Standaard
v3.0 die van toepassing zijn voor plantgoed (zie tabel).
Teelt van witloofwortels voor de forcerie
Als je witloofwortels teelt, dan is het afhankelijk van de bestemming
van de wortels of je onder de plantengezondheidswet valt of niet. Indien je enkel witloofwortels teelt voor de eigen forcerie of je doet aan
contractteelt van wortels die binnen België blijven, dan valt dit onder
de productgroep Industriegroenten akkerbouwmatig (Iga). In deze situatie verandert er dus niets ten opzichte van de vorige wetgeving.
Indien je echter witloofwortels teelt voor de verkoop aan derden, dan
zijn ze volgens de nieuwe wetgeving paspoortplichtig en worden ze in de Vegaplan Standaard als plantgoed
beschouwd. In de Vegaplan Standaard v3.0 moeten daarom de volgende eisen worden gerespecteerd om
in orde te zijn met de nieuwe plantengezondheidsverordening: eis 3.3.1, eis 4.1.8, eis 4.1.9, eis 4.1.11
(zie tabel). Dit geldt ook voor contracteelt waarbij de wortels over de grens worden getransporteerd. Dit
kan zijn wanneer een Belgische teler een contract heeft met een buitenlands forceriebedrijf, of wanneer
een buitenlandse teler een contract heeft met een Belgisch forceriebedrijf.
Plantenpaspoorten in de sierteelt en boomkwekerij
Als je sierteler bent, dan is de kans groot dat de nieuwe plantenverordening ook voor jou een aanpassing
in de bedrijfsvoering betekent. Tot voor 14 december 2019 waren enkel soorten waarvoor quarantaine
organismen beschreven waren paspoortplichtig. Onder de nieuwe wetgeving wordt dit dus uitgebreid naar
alle potplanten bloembollen en planten met naakte wortel (boomkwekerij) die tussen professionelen worden verhandeld. Als producent van deze sierteelt en boomkwekerijgewassen moet je dus erkend zijn door
het FAVV voor het gebruik van plantenpaspoorten (eis 3.2.2 van de Vegaplan Standaard NET). Voer je
ook handel en voeg je partijen samen of splits je deze, dan dien je eveneens een erkenning voor het
uitreiken van vervangingspaspoorten aan te vragen (eis 3.2.3 in de Vegaplan Standaard NET).
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Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie v3.0
Code
3.3.1

4.1.1

PG

Omschrijving vereiste

Niveau: Standaard

Niveau:
G-040

P

De landbouwer moet erkend zijn door het FAVV voor het gebruik van plantenpaspoorten.

1

A

1

A

1

A

1

A

Z

Alle
R

De landbouwer moet erop toezien dat plantgoed of zaaigoed dat paspoortplichtig is (zie bijlage 4), voorzien is van een plantenpaspoort. Dit
plantenpaspoort moet minstens drie jaar bewaard worden.
 Merk op: Plantenpaspoorten dienen drie jaar te worden bewaard op
het bedrijf. Indien plantenpaspoorten bewaard worden voor het registreren van de inkomende producten (dossier IN) dienen ze vijf jaar bewaard
te worden!
Voor leveringen binnen de EU moeten het gebruikte plantgoed/pootgoed
en de gebruikte zaden van de variëteiten die opgenomen zijn in bijlage 4,
het officiële certificeringetiket dragen met de melding “Plant passport”.
Voor export buiten de EU moet bovendien een fytosanitair certificaat aanwezig zijn.
Voor vermeerdering of instandhouding van kwekersmateriaal is géén plantenpaspoort vereist, tenzij dit materiaal getransporteerd wordt buiten het
bedrijf.

4.1.8

PZ

Voor hoevepootgoed is een plantenpaspoort nodig als de landbouwer de
bedoeling heeft om zijn hoevepootgoed te bewaren of te gebruiken buiten
de productie-eenheid waarin deze is voortgebracht, of in een opslageenheid die hem niet toebehoort of waarvoor hij geen exclusief gebruik heeft.
Voor hoevepootgoed wordt in de praktijk geen plantenpaspoort afgeleverd omdat het pootgoed moet worden gebruikt door de persoon die het
heeft geproduceerd. De verplichting van een plantenpaspoort vereist echter wel een verplichte staalname voor opsporing van aardappelcystenaaltjes (Globodera), bruinrot en ringrot.
De landbouwer moet het plantenpaspoort gedurende drie jaar bewaren
(cf. bijlage 4). Wanneer het plantenpaspoort in het kader van het register
IN gebruikt wordt, moet het gedurende vijf jaar bewaard worden.

4.1.9

Vóór het planten van zaden en pootgoed bestemd voor voortplanting (met
inbegrip van de productie van hoevepootgoed met plantenpaspoort) van
de rassen opgenomen in bijlage 4, vraagt de landbouwer bij het FAVV de
erkenning aan voor het gebruik van plantenpaspoorten (www.favv.be/erkenningen/).
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Vegaplan Standaard NET v1.0
Code

PG

Omschrijving vereiste

Niveau: Standaard

Niveau:
G-040

3.2.2

P-Alle

De sierteler dient goedgekeurd en erkend te zijn voor het gebruik van het
plantenpaspoort vooraleer hij paspoortplichtige planten begint te telen.

1

A

Handelaren die partijen voorzien van plantenpaspoorten samenvoegen of
splitsen, moeten eveneens over een erkenning beschikken om vervangingspaspoorten te kunnen afleveren.
Handelaren die de partijen ongewijzigd laten, zoals in de detailhandel, vallen niet onder deze erkenningsplicht.

1

A

De sierteler/groothandelaar moet erop toezien dat plantgoed of zaaigoed
dat paspoortplichtig is, voorzien is van een planten-paspoort. Dit plantenpaspoort moet minstens 1 jaar bewaard worden.
Merk op: plantenpaspoorten dienen één jaar te worden bewaard op het
bedrijf. Indien plantenpaspoorten bewaard worden voor het registreren
van de inkomende producten (dossier IN) dienen ze 2 jaar bewaard te
worden!

1

A

3.2.3

4.1.1

H-Alle
P-Alle

P-Alle
H-Alle
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Denk bij pacht of verhuur aan de verklaringen betreffende knolcyperus en met
neonicotinoïden behandeld zaaizaad!
Je kan voorbeeldverklaringen vinden in onze handleiding.

Verhuur of huur je een perceel?
Aanwezigheid van knolcyperus en gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaaizaad
Knolcyperus is een moeilijk te beheersen onkruid.
Om verdere uitbreiding ervan tegen te gaan, werden
in de IPM richtlijnen en dus ook in de Vegaplan Standaard voorzorgsmaatregelen opgenomen. Zo moeten de percelen besmet met knolcyperus als laatste
bewerkt worden en moet je de machines reinigen bij
het verlaten van het perceel. Om te waarborgen dat
de huurder op de hoogte gesteld wordt van de aanwezigheid van knolcyperus bij cultuurpacht of ter
beschikking stellen van land, dient een document
getekend te worden door beide partijen. Vegaplan
stelt voorbeelden ter beschikking voor Vlaanderen
en Wallonië. Je kan die raadplegen via de handleiding op onze site.
Om het document te downloaden klikt je op de link
hieronder en ga je naar eis 5.8.1 (Wallonië) of 5.8.2
(Vlaanderen):
http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/handleiding/inhoud
Hetzelfde geldt voor percelen waarop in 2019 en/of 2020 zaaizaad van suikerbieten, slasoorten, andijvie
of wortelen die met de neonicotinoïden clothianidin en/of thiametoxam behandeld werden, is uitgezaaid.
De bijkomende voorwaarden voorzien dat gedurende twee jaar na de uitzaai geen bijenattractieve bloeiende gewassen uitgezaaid/geplant mogen worden (bloeiende groenbedekkers kunnen wel, op voorwaarde
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dat de bloei voorkomen wordt door mechanische behandeling). Gedurende de daaropvolgende drie jaar kunnen
minder

bijenattractieve

gewassen

uitgezaaid/geplant

worden zoals aardappelen, maïs en vezelvlas. Om de traceerbaarheid van elke zaadbehandeling te verzekeren,
dient bij het verpachten of verhuren van elk perceel
waarop de betrokken gewassen geteeld werden (of zullen
worden) een verklaring te worden opgesteld. Deze verklaring vermeldt of het zaaizaad al dan niet behandeld is
met de werkzame stoffen clothianidin en/of thiametoxam
en wordt door beide partijen ondertekend.
Voorbeeldverklaringen kan je raadplegen op onze website in de handleiding van Vegaplan. Klik op de link
hieronder en ga naar eis 4.1.16 http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/handleiding/inhoud

VARIA

Wist je dat?
Welke stappen moet je nemen als je het ouderlijk bedrijf overneemt?
Neem je het bedrijf over van je ouders (1ste of 2de graad), van je echtgeno(o)t(e) of van een bedrijf waarin de initiële bedrijfsleider aandeelhouder
blijft of wordt? Dan kan de Vegaplan/Codiplan-certificering worden voortgezet
zonder dat een nieuwe audit nodig is, op voorwaarde dat er geen bijkomende
activiteiten worden ontplooid.
Om de continuïteit van je certificaten te garanderen, is het daarom belangrijk
dat je jouw certificatie-instelling (OCI) op de hoogte brengt. Zij kunnen deze
overname registreren in onze database, zodat nieuwe certificaten worden gegenereerd met de nieuwe bedrijfsgegevens. Hier vind je de contactgegevens
van de verschillende OCI's die erkend zijn voor de Vegaplan/Codiplan-certificering.
Bij twijfel kan je achterhalen bij welke OCI je klant bent, door in te loggen op onze database met de login
van de overlater.
Zodra je OCI verwittigd is, zal die het nodige doen.
Het is daarom belangrijk om contact op te nemen met je OCI zodat je Vegaplan/Codiplan certificaten
gekoppeld kunnen worden aan de nieuwe bedrijfsgegevens. Een certificaat met een ondernemingsnummer
dat niet meer bestaat kan immers geweigerd worden door je afnemer.

