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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Nieuwe versie Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige productie
vanaf 1 februari : wat is gewijzigd en wat verdient jouw specifieke aandacht?

__________________________________________

Op 1 februari 2021 wordt de nieuwe versie van de Vegaplan
Standaard Primaire Plantaardige Productie definitief van
kracht.
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:
Plantengezondheid
•

De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie betreft de
integratie van de nieuwe plantengezondheidswetgeving. Deze wetgeving bepaalt dat voortaan alle planten bestemd voor opplant die verhandeld worden tussen professionelen of via e-commerce van een plantenpaspoort moeten worden voorzien.
Dit betekent concreet dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en die - behalve
geconsumeerd ook kunnen worden opgeplant, zoals kruiden of eetbare bloemen in pot, onder een
nieuwe categorie “Groenten versmarkt paspoortplichtig (Gvmp)” vallen.
Groenten voor consumptie die verkocht worden met perskluit (bijvoorbeeld sla, waterkers) zijn
vrijgesteld van de paspoortplicht.
Voor witloofwortelen is de paspoortplicht afhankelijk van de situatie: witloofwortelen geteeld in
België voor de forcerie in België, voor eigen rekening of als contractteelt, zijn niet paspoortplichtig
en vallen onder de productgroep “Industriegroenten akkerbouwmatig”. De witloofwortelen die worden verhandeld tussen professionelen of die in de handel worden gebracht tussen de lidstaten,
worden gecategoriseerd onder de productgroep “plantgoed” en vereisen wel een plantenpaspoort.
Operatoren die over een erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten beschikken dienen
voortaan alle relevante informatie over de plantenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar
bij te houden.

Opslag gewasbeschermingsmiddelen
•

De vermelding van de fytolicentie op de toegangsdeur was eerder een aanbeveling en is nu verplicht.
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Opslag van product
•

•
•

De opslagvoorwaarde voor graan werden verduidelijkt: Korte opslag (<6 weken) kan in een niet
afgesloten gebouw. Bij langdurig opslag (>6 weken) moet het gebouw afgesloten zijn. Stockage
buiten is verboden.
Het verbod dat al bestond op het gebruik van onafgeschermde kwikthermometers, geldt nu ook
voor onafgeschermde kwiklampen.
De glasbreukprocedure werd uitgebreid met harde plastic evenals met de bijzondere bepalingen in
geval van glasbreuk van kwiklampen.

Teelthistoriek
•

De landbouwer heeft voor alle percelen toegang tot de teelthistoriek van de voorbije 5 jaar. Dit
geldt ook voor percelen in het kader van seizoenspacht.

Personeel & derden
•

In het begin van het seizoen overloopt overloopt de landbouwer de hygiëne instructies met zijn
personeel.

Quarantaine organismen
•
•

De lijst met de meldingsplichtige organismen werd uit de Standaard geschrapt. Voortaan wordt
verwezen naar een lijst die steeds up-to-date is op de FAVV-website.
De vaststelling van bacterievuur in boomgaarden is enkel nog meldingsplichtig in de bufferzones.
Ongeacht binnen of buiten een bufferzone, dienen de besmette waardplanten wel zoals voorheen
tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats gesnoeid te worden. Bij een verspreide of terugkerende besmetting dient men de planten af te zetten tegen de grond of te rooien. De verwijderde plantendelen moeten vernietigd worden volgens de instructies van het FAVV.

Waterkwaliteit
•

•

Indien de landbouwer beroep doet op een loonwerker die water gebruikt voor activiteiten die een
risicoanalyse en een wateranalyse vereisen dient hij de risicoanalyse en/of een wateranalyse op te
vragen bij de loonwerker indien deze niet gecertificeerd is voor de Vegaplan Standaard voor Loonwerkers.
Voor fruit of groenten “Klaar voor consumptie”: Water gebruikt na-oogst voor het wassen van
kisten, containers, verpakkingsmateriaal en palloxen moet minstens “schoon water” zijn wanneer
deze recipiënten gebruikt worden vóór de laatste spoeling van het product. Wanneer deze gebruikt
worden als eindverpakking, moet de laatste spoeling gebeuren met water van minstens “microbiële
drinkkwaliteit” Meer uitleg vind je in bijlage 3 van de Vegaplan Standaard.

Etikettering voorverpakte producten
•

Voor producten die op het landbouwbedrijf voorverpakt worden, gelden enkele verplichte aanduidingen op het etiket. Men spreekt van een voorverpakking wanneer het verpakkingsmateriaal het
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levensmiddel geheel of ten dele bedekt, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd
zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen directe verkoop aan de consument en verkoop
aan de handel. Ook gelden voor de meeste verse groeten en fruit handelsnormen met bijkomende
aanduidingsvoorschriften. Meer detail en uitleg vind je in onze handleiding onder punt 6.2.3.

