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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.
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 Stan-
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daard 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)
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.
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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

