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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan lanceert nieuw module VegaplanFR voor producten
met bestemming collectieve catering in Frankrijk

Vanaf 2022 moeten in Frankrijk maaltijden in de collectieve catering (openbaar en privé) voor 20% uit
biologische producten en voor 30% uit duurzame producten bestaan. Deze nieuwe verplichting kadert in
de Franse “EGalim” wet over evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Producten met een "milieucertificering" van niveau 2 (https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations) komen hiervoor in aanmerking tot eind
2029. De Franse overheid biedt echter een erkenningsprocedure voor private standaarden aan, waarvan
Vegaplan dan ook gebruik maakte.
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Vegaplan werd al in 2019 door industrie en handel benaderd met de vraag hoe best aan de vereisten van
de Franse voedingssector en dit decreet voldaan kan worden. Zonder erkenning, dreigden de export naar
Frankrijk in het gedrang te komen en belangrijke markten verloren gaan.
Als beheerder van de Belgische Standaard voor Primaire
Plantaardige Productie is Vegaplan best geplaatst om
hiervoor een oplossing te vinden. Om de impact in België
op certificatie in de primaire productie beperkt te houden, heeft Vegaplan daarom een optionele aanvullende module van de Vegaplan Standaard PPP uitgewerkt. Deze nieuwe module, genaamd VegaplanFR, is bedoeld voor Belgische producenten
wiens producten naar Frankrijk worden geëxporteerd en meer bepaald ingezet worden in de collectieve catering. In december 2020 werd de module
bij het Franse ministerie voor erkenning ingediend en in
april 2021 door de CNCE (Comité Nationale de la Certification Environnementale) goedgekeurd.
Wat houdt VegaplanFR in?
VegaplanFR omvat 16 eisen rond de thema’s biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en waterbeheer, vertaald naar 25 controlepunten.
De ‘klassieke’ Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie (PPP) bevat al een hoog aantal milieuvereisten zoals bv IPM, dat integraal is opgenomen. Op sommige milieuaspecten gaat de Vegaplan Standaard PPP zelf dieper in. Frankrijk focust echter op andere milieurelevante aspecten en vereist een bijkomende, tussentijdse controle. Raadpleeg alvast Vegaplan FR om kennis te nemen van de voorwaarden en
eisen. Hieronder alvast een beknopt overzicht:
Biodiversiteit
1. De gebieden relevant voor het milieu (met name kwetsbare waterkwaliteitsgebieden en gebieden
van het landbouwbedrijf die zijn opgenomen in de Natura 2000-gebieden) worden gelokaliseerd.
2. In kaart brengen van agro-ecologische infrastructuren en met name de landschapselementen die
zijn opgezet in het kader van de GLB-steun of in het kader van vrijwillige maatregelen op bedrijfsniveau.
3. Optimaal beheer van de landschapselementen (onderhoud, ligging, keuze aangeplante plantensoorten, ...)
4. Voor percelen van het landbouwbedrijf die gelegen zijn in Natura 200 gebieden worden de officiële
beperkingen, indien opgesteld, gevolgd.
Fytosanitaire strategie
5. Beschikken over beslissingsondersteunende middelen om elke interventie te rechtvaardigen (waarneming, waarschuwingsberichten, beroep doen op een adviseur)
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6. Deelname aan collectieve initiatieven voor gewasbescherming als ze bestaan, zowel wat betreft de
bestrijding als de preventieve maatregelen.
Beheer bemesting
7. Meststoffen en dierlijke mest zijn zodanig opgeslagen, dat elke verontreiniging of lekkage naar de
natuurlijke omgeving wordt voorkomen, in het bijzondere in kwetsbare gebieden (oevers van waterlopen, enz.)
8. Over bemestingswaarden van minerale en organische meststoffen beschikken.
9. Beschikken over een inschatting van de hoeveelheden dierlijke mest die geproduceerd wordt op
het bedrijf.
10. Jaarlijks een bemestingsplan opstellen, met een realistische opbrengstdoelstelling, voor openlucht
gewassen.
11. De bemesting per perceelsgroep (datum, gewas, type meststof, hoeveelheden stikstof en fosfor)
registreren.
12. De bemesting en de opbrengsten met het vooropgestelde bemestingsplan vergelijken en ermee
rekening houden bij hij opstellen van het volgende bemestingsplan.
Beheer irrigatie
13. De irrigatie volgens de waterbehoeften van het gewas rationaliseren en de beschikbare waterreserves in de bodem maximaal benutten. De irrigatie is gebaseerd op waarnemingen en beregeningsadviezen.
14. Het watergebruik registreren en evalueren, incl. de beslissende factor voor irrigatie.
15. De werking van de beregeningsinstallatie controleren, zodat eventuele waterlekkage of onjuiste
instellingen snel kunnen worden gedetecteerd en gecorrigeerd.
16. Deelnemen aan collectieve initiatieven voor water, als ze bestaan.
Praktisch?
Zoals verder boven aangegeven, is Vegaplan FR enkel relevant in kader van export naar Frankrijk en meer
bepaald voor producenten wiens producten ingezet worden in de collectieve catering. Mogelijks zal uw
afnemer hierover contact opnemen met u. Indien de bijkomende VegaplanFR certificatie noodzakelijk mocht
blijken, dient u contact opnemen met uw certificeringsinstelling, die de mogelijkheden zal bekijken om de
audit in de komende maanden in te plannen.
Opgelet ! Anders dan de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie die intussen goed
bekend en ingeburgerd is, vereist de Vegaplan FR een tussentijdse audit tijdens de certificaatlooptijd van 3
jaar.
Meer informatie vindt u hier op onze website. Bij vragen, contacteer ons op info@vegaplan.be
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Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘ressembling’ met
de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing
Sinds maart 2021, is de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie als “resembling scheme” verklaard met de Crops for Processing (CfP)
Standaard van GLOBALG.A.P.
De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de
grootste exporteur van diepvriesgroenten en verwerkte aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden
reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard
voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de Belgische productieoppervlaktes voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs
op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie
op vlak van certificering werden onderzocht.
Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust
voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de
Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk
grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de
IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden
beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.
Wat betekent dit in de praktijk?
De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die voor Vegaplan gecertificeerd zijn. Het
Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van
plantaardige producten bestemd voor verwerking. Opgelet! De benchmark geldt voor producten bestemd
voor verwerking. Bij groenten en fruit voor de versmarkt is wellicht nog steeds een IFA certificatie van
GLOBALG.A.P. noodzakelijk. Bij twijfel contacteert u best uw afnemer(s).
Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.
Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.
•
•

https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/
https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP
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Een goed beheerd fytolokaal: een must voor ieders gezondheid
Het fytolokaal is één van de meest risicovolle plaatsen op een landbouwbedrijf, wegens het potentiële
gevaar voor mens en milieu van de er opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Het is dan ook
niet voor niets dat de inrichting en het beheer van het lokaal aan bijzondere voorwaarden zijn onderworpen. Die zijn niet alleen wettelijk bepaald, maar worden ook gecontroleerd door de overheid (FAVV, FOD
of SPW -DPC (in Wallonië)) en in het kader van de Vegaplan Standaard audits. Desondanks komen er nog
geregeld signalen van erfbetreders (auditoren, overheidscontroleurs, teeltadviseurs, …) die een fytolokaal
bezochten met directe risico’s voor de gezondheid van de landbouwer en de erfbetreder. In dit artikel
zetten we daarom de verschillende aspecten van het fytolokaal nog eens in de kijker.

Inrichting
Een proper en stofvrij fytolokaal dat correct ingeplant is, garandeert een veilige opslag van GBM. Zorg
ervoor dat het niet in direct contact staat met ruimtes waar mensen of dieren verblijven. Bij de inrichting
let je erop dat het lokaal droog en goed geventileerd is, om ophoping van giftige dampen te vermijden.
Ook als de producten in een fytokast of oude diepvries worden bewaard, voorzie je die best van een rooster
om ventilatie te verzekeren. Er moet ook steeds een goede verlichting zijn, die het mogelijk maakt om de
etiketten te lezen. Door gebruik te maken van brandveilige verf of materialen beperk je ook het brandgevaar.
Morsen van product vormt steeds een risico, maar dit kan je beperken door een opvangsysteem te voorzien. In Wallonië is dit zelfs een verplichting en moet het opvangsysteem een volume hebben dat minstens
gelijk is aan een kwart van het totale volume aan vloeibare GBM of aan het volume van de grootste
verpakking indien dit groter is. Om gemorst product eenvoudig te kunnen opruimen, dien je ook een
verharde ondoordringbare ondergrond en niet absorberende legplanken te voorzien. Een emmer met zand
of zaagmeel en een vuilblik maken dat je het product ook goed kan opruimen.
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Figuur 1: Het fytolokaal links, met duidelijk geordende producten en legplanken met opstaande randen, beperkt de risico’s en de
kans op het maken van fouten. Het fytolokaal rechts vormt een gevaar voor de gebruiker van de producten en het milieu. Afbeelding: Preventagri.

Opslag van gewasbeschermingsmiddelen
Bewaar je gewasbeschermingsmiddelen steeds in de oorspronkelijke verpakking. Die is aangepast aan de
chemische samenstelling van het product, wat schade aan de verpakking verhindert. Let er bovendien op
dat het origineel etiket steeds aanwezig moet zijn. Hierop staat immers alle wettelijk verplichte informatie,
net als de maatregelen die moeten worden getroffen in het geval van een ongeluk.
Om vergissingen tijdens de voorbereiding van de behandeling te vermijden, kan je je GBM ook best overzichtelijk ordenen. Dit kan per teelt waarvoor ze erkend zijn en/of per groep (fungicide/ herbicide/ insecticide/…). Bij het ordenen hou je er ook best rekening mee om de GBM in vaste toestand (poeders of
granulaten) boven de vloeibare te stockeren, zodat eventuele lekken geen schade aan de onderliggende
producten kunnen veroorzaken.
Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen (NBGM)
De opslag van NBGM verdient bijzondere aandacht. NBGM zijn producten waarvan de erkenning is ingetrokken en de opgebruiktermijn verstreken is, de erkenning niet (meer) van toepassing is op de teelten in
uw bedrijf, de houdbaarheidstermijn verstreken is, of het etiket niet meer leesbaar is. Deze producten
mogen strikt genomen enkel in uw bezit zijn indien ze minder dan 2 jaar als NBGM geklasseerd zijn en je
ze dus nog niet met de volgende tweejaarlijkse ophaling van AgriRecover hebt kunnen inleveren. In het
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fytolokaal voorzie je hiervoor een afzonderlijke plaats, die je duidelijk aanduidt met een label “NBGM” of
“Vervallen”.
Een bijzonder geval zijn de producten met een “120 dagen toelating voor noodsituaties”. Deze producten
worden als NBGM beschouwd tijdens de periode buiten de 120 dagen toelating en moeten afzonderlijk
worden opgeslagen met de aanduiding “NBGM-120 dagen”. Zolang de 120 dagen toelating van deze producten in opeenvolgende jaren wordt verlengd, moeten deze niet worden ingeleverd bij AgriRecover.
De opslag van de lege verpakkingen moet niet noodzakelijk in het fytolokaal, maar kan ordelijk op een
andere plaats op het bedrijf. Deze sorteer je zoals het hoort. Gebruik bij voorkeur de zakken die door
AgriRecover worden aangeboden.

Figuur 2: Bij een goed beheer van de lege verpakkingen worden de bussen uitgespoeld, gedroogd en bewaard in daarvoor voorziene zakken van Agrirecover. Doppen worden afzonderlijk verzameld. Zegels vallen, net als vervuild verpakkingsmateriaal zoal s
zakken of dozen onder de niet-spoelbare fractie. Afbeelding: PROTECT'eau.

Uitrusting
De basisuitrusting maakt dat je veilig met GBM aan de slag kan. Om correct te kunnen doseren is een
weegschaal in goede staat cruciaal en een maatbeker helpt om vloeistoffen juist af te wegen. Voor het
geval er toch iets misloopt, moet in de nabijheid van het fytolokaal ook stromend water of een oogdouche
aanwezig zijn. Een brandblusapparaat is ook geen overbodige luxe.
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Bij het werken met GBM is het belangrijk om ook je persoonlijke veiligheid te bewaken. Voorzie steeds
een propere overall, degelijke laarzen, nitrile of neopreen handschoenen en een veiligheidsbril die je enkel
voor het toepassen van GBM gebruikt. Vermijdt ook dat je giftige dampen inademt, door een masker te
dragen met een filter voor organische dampen (bruine kleurcode). Deze filter dient regelmatig te worden
vervangen en mag niet vervallen zijn. Je persoonlijke beschermingsmiddelen moet je ook buiten het fytolokaal bewaren om te vermijden dat ze verontreinigd geraken, of de filters verzadigd raken door de dampen.

Figuur 3: Persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen ervoor dat je gezondheid maximaal beschermd wordt tijdens het werken
met gewasbeschermingsmiddelen. Een masker met een filter met bruine markering absorbeert de dampen en een overal, handschoenen en laarzen verhinderen direct contact met het product. Afbeelding PROTECT'eau

Besluit
Door bewust met de risico’s van GBM om te gaan, kan je de risico’s beperken. Hierdoor draag je niet alleen
bij aan een beter imago van de landbouw en aan het behoud van de erkenning van de nog beschikbare
producten, maar je beschermt ook je eigen gezondheid. Bovendien vermijd je er een boete mee bij een
controle door de overheid, of dat je certificaat wordt ingetrokken in het geval van een audit voor Vegaplan.
Je hebt er dus alle belang bij om de richtlijnen nauwgezet op te volgen.
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Reglementering en documentatie (kadertekst):
Er zijn verschillende bronnen die je als landbouwer kan raadplegen die helpen om aan
alle voorwaarden te voldoen.
Erkende middelen in België: https://fytoweb.be/nl
Veiligheidsfiches van GBM in België: https://www.phytotrans.be/
Ophaling lege verpakkingen en NBGM: https://agrirecover.eu/
technisch advies Wallonië i.v.m. het gebruik van GBM: https://protecteau.be/fr
specifiek i.v.m. het fytolokaal: https://protecteau.be/fr/phytos/professionnels/localphyto
Checklijsten van SPW Département Police et Contrôle Wallonie : http://environnement.wallonie.be/
Vegaplan standaarden : https://www.vegaplan.be/

Meer dan 1.000 teelfiches opgenomen in de Vegaplan databank: een vrije
dienst voor alle Vegaplan gecertificeerden

Zoals je weet, voorziet de Vegaplan Standaard - naast de vereisten
- in een reeks verplichte registraties. Een van de belangrijkste
daarvan is de registratie van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen. Voor de teelt van aardappelen, groenten en fruit en hop
is een correct ingevulde teelt- of perceelfiche verplicht, met gegevens over bemesting, irrigatie, bespuiting enz.
Vegaplan biedt de mogelijkheid om deze perceel-/teeltfiche kosteloos in elektronisch formaat in te vullen, zodat de Vegaplan-gecertificeerde landbouwers deze op een centrale plaats kunnen opslaan
en ter beschikking van hun afnemers kunnen stellen. Om de registratie zo efficiënt mogelijk te maken, heeft Vegaplan gezorgd voor
de mogelijkheid om de in de verzamelaanvraag ingevoerde percelen ook in de Vegaplan-omgeving te kunnen importeren. De uitwisseling van perceelsgegevens is gebeurd
in samenwerking met de Waalse en Vlaamse autoriteiten.
Vandaag zijn al meer dan 1.000 teelt-/perceelfiches ingegeven in de Vegaplan databank. Je kan deze
fiches aanmaken binnen het “producentenportaal”, dat toegankelijk is via deze link. Indien je nog niet
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over een login beschikt, kan je dit gerust aanvragen op info@vegaplan.be, met vermelding van jouw
ondernemingsnummer.

DIERLIJKE PRODUCTIE

Januari 2021 : lancering van het verenigd kwaliteitssysteem BePork !
In 2021 zijn de lastenboeken Codiplan PLUS Varkens en Certus, die beide uitwisselbaar zijn met het Duitse
kwaliteitssysteem Qualität und Sicherheit (QS), samengevoegd. Het resultaat is het kwaliteitssysteem
BePork, een nieuw generiek label voor de promotie van Belgisch varkensvlees, op basis waarvan andere
specificaties of initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Het hoofddoel van dit nieuwe kwaliteitssysteem is
de standaard voor kwaliteitsvol Belgisch varkensvlees te worden en zo de Belgische varkensvleessector
op nationaal en internationaal vlak te ondersteunen. Alle schakels van de productieketen (voederfabrikanten, varkenshouders, slachthuizen, uitsnijderijen, transport, vleeswaren en distributie) zijn geïntegreerd
in dit nieuwe kwaliteitssysteem. Traceerbaarheid, diergezondheid en duurzaamheid staan centraal. Voor
de deelnemende varkenshouders staat de samenwerking tussen Codiplan en Belpork toe om audits efficienter te organiseren.
De basis van het BePork kwaliteitssysteem verwijst naar de wetgeving voor zowel autocontrole (Gids 040Module C, of “G040C”) als dierenwelzijn (Codiplan Animal Welfare, of “CAW”). De inhoud ervan blijft onder
toezicht van Codiplan vzw. Naast deze wettelijke verplichtingen moeten deelnemers van het BePork-systeem voldoen aan extralegale eisen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.
Deze aanvullende bepalingen worden beheerd door Belpork vzw, zowel op het niveau van varkenshouders
en transportbedrijven als in de verwerking.
Aangezien BePork gelijkwaardig is met het Duitse QS-kwaliteitssysteem, wordt de uitvoer naar Duitsland
nog steeds gegarandeerd bij de naleving van dit lastenboek, zonder aanvullende eisen.
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Wat zijn de verschillen tussen de CodiplanPLUS Varkens en BePork lastenboeken ?
Het BePork lastenboek voor de varkenshouders is beschikbaar op de website van Belpork (https://belpork.be/nl/bepork-documenten/).
Het lastenboek voor de primaire productie lijkt sterk op dit van Codiplan PLUS, maar bevat enkele aanvullende voorschriften inzake antibioticagebruik en een alternatief systeem voor de controle op Salmonella.
Het omvat ook een "duurzaamheidsmonitor", om de inspanningen van de landbouwers voor de ontwikkeling van de duurzaamheid van de sector te belichten, en een bedrijfsgezondheidsplan waarmee proactief
aan een hogere diergezondheid wordt gewerkt.
Wat zijn de gevolgen van de oprichting van BePork voor u als gecertificeerde varkenshouder ?
Vanaf 2021, zullen de Codiplan PLUS certificaten geleidelijk aan uitdoven. Bij de varkenshouders die beslissen de overstap naar BePork te maken, zullen de eerstvolgende audits worden uitgevoerd op basis van
het BePork lastenboek, met het uitreiken van een BePork certificaat tot gevolg.
➔ U bent een varkenshouder gecertificeerd voor CodiplanPLUS Varkens en u wenst in te stappen in het Bepork kwaliteitssysteem.
Om zonder onderbreking gecertificeerd te blijven, moet u zich aanmelden bij het nieuwe BePork-kwaliteitssysteem.
Dit doet u door het aansluitingsformulier in te vullen via de website van Belpork (http://www.belpork.be/nl/aansluitingsformulier-varkenshouder). Van de 2.500 varkenshouders die over een CodiplanPLUS
certificaat beschikten, hebben er zich al ruim 2.000 aangemeld als BePork deelnemer. Er zijn ondertussen
ook al meer dan 192 BePork certificaten uitgereikt.
Zodra Belpork vzw uw toetredingsaanvraag heeft ontvangen, zal zij u verdere informatie sturen over de
praktische details. De factuur voor de lidmaatschapsbijdrage ( 90 euro exclusief BTW) zal in de loop van
juni 2021 worden verzonden.
De certificeringsinstelling die u uw CodiplanPLUS-certificaat heeft uitgereikt, zal contact met u opnemen om
uw eerste BePork-audit in te plannen, die zal plaatsvinden in 2021 of 2022, uiterlijk één maand vóór de
vervaldatum van uw certificaat (zie onderstaande tabel).
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Vervaldatum van
het
CodiplanPLUS
Varkens –
certificaat

2021
of
2022

Datum van de
BePork initiële
audit

Einddatum
CodiPLUS
plan
Varkens
certificaat

2023

2021

of

of

2024

2022

Gebruikte
lastenboeken bij de
BePork initiële audit

Uitgereikte
certificaten

-G040C

-G040C

-CAW

-CAW

-BePork

-BePork

-CAW

-CAW

-BePork

-BePork

Vervaldatum van het
BePork - certificaat

3 jaar geldig (in functie van de einddatum
van de G040C)

Einddatum
G040C

van

de

(2023 of 2024)

➔ U bent een varkenshouder gecertificeerd voor Codiplan PLUS Varkens en u wenst NIET in
te stappen in het Bepork kwaliteitssysteem.
Afhankelijk van de vervaldatum van uw CodiplanPLUS-certificaat kunt u nog varkens leveren aan QS-gecertificeerde slachthuizen, maar uiterlijk tot 31 december 2021 (zie onderstaande tabel).
Einddatum CodiplanPLUS Varkens
certificaat

Einddatum voor de levering van varkens aan
QS-gecertificeerde slachthuizen

2021

Certificatie einddatum

2022 of later

31/12/21

De 12 bloedmonsters die voor de Aujeszky-analyses worden genomen, zullen aan een aanvullende Salmonella-analyse worden onderworpen. De kosten van de Salmonella-analyses zijn, zoals voorheen, voor
uw rekening. Indien u zich niet bij BePork wenst aan te sluiten en u de Salmonella-analyses niet wenst uit
te voeren, kan uw CodiplanPLUS-certificaat vervroegd worden opgezegd. U laat dit best zo snel mogelijk
weten aan uw certificeringsinstelling, of aan het Codiplan secretariaat via info@codiplan.be.
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Aanvullende informatie
Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we u graag naar de website www.belpork.be/nl/bepork of naar onze collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer
02 552 81 44.
Heeft u specifieke vragen betreffende het Codiplan PLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare,
kan u terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.
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VARIA

Wist je dat? Je kan de prijzen voor de Vegaplan/Codiplan certificering
vergelijken via onze toepassing "Prijsofferte”
De keuze van een certificatie-instelling (OCI) is een belangrijke stap in het certificatieproces. De prijs die voor een audit wordt aangerekend, kan sterk verschillen naargelang de OCI en afhankelijk van de geselecteerde lastenboeken.
Bovendien wordt sterk aangeraden de Vegaplan- en Codiplan-certificering bij de
dezelfde OCI aan te vragen. Zo kan een gecombineerde audit plaatsvinden,
waarbij je tijd en geld bespaart: er komt slecht één auditor bij jou langs, om
eisen te controleren waarvan een reeks gemeenschappelijk zijn voor verschillende modules van de sectorgids en voor de verschillende lastenboeken. De omvang van de winst varieert van geval tot geval en kan rechtstreeks bij de OCI
worden aangevraagd, via de tool « offerte aanvraag », ontwikkeld door Vegaplan en Codiplan. Eerst geef
je aan voor welke type activiteiten en voor welke lastenboeken jij de prijsofferte aanvraagt: dierlijke
productie (Codiplan), plantaardige productie (Vegaplan Standaard), loonwerkers (Vegaplan Standaard
voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken) of productie en/of handel van niet eetbare tuinbouwteelten (Vegaplan Standaard NET). Daarna selecteer je de specifieke activiteiten binnen de betrokken
lastenboeken. Dan kies je de OCI’s aan wie je deze aanvraag wenst te richten. Alleen de OCI‘s die goedgekeurd en erkend zijn voor de certificering van de geselecteerde lastenboeken worden in rekening genomen. Uiteindelijk geef je jouw bedrijfsgegevens op en klik je op « verstuur ». De geselecteerde OCI’s
zullen u spoedig antwoorden!
Een snelle en efficiënte manier om verschillende prijsoffertes te vergelijken!

