Voorjaarsvergadering PIBO
De fytolicentie, Vegaplan, IPM

Leander Hex

Waar vind ik mijn bijscholingen?
Verlenging van de fytolicentie

FYTOLICENTIE
WWW.FYTOLICENTIE.BE
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Aantal fytolicentiehouders
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Wie heeft een fytolicentie?
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Welke fytolicentie
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fytolicentiebijscholingen
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Fytolicentie
geen

P1

P2

P3

NP
garden

Kopen

Nee, afhalen wel
mogelijk in
opdracht P2 met
factuur

Nee, afhalen wel
mogelijk in
opdracht P2 met
factuur

ja

ja

Ja (NP)

Gebruiken

Nee uitz: stagiair

Ja (onder P2/P3)

ja

ja

Ja (NP)

Toegang
spuitlokaal

Nee, tenzij in aanw ja
P1,P2 of P3

Ja

ja

nvt

Beheer
spuitlokaal

Nee

Nee

ja

Ja

nvt

Distribueren Nee

Nee

Nee Ja

Ja (NP)

voorlichten

nee

nee

Ja (NP)

nee

Ja
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Bijscholing
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Wat na een bijscholing?
• Op een bijscholing wordt identiteitskaart ingelezen
– Naam en voornaam
– Rijksregisternummer

• Registrator geeft dit door aan het erkende
vormingscentrum bv. Agrocampus
• Het vormingscentrum geeft dit door aan de
Vlaamse overheid
• De Vlaamse overheid stuurt dit door naar de FOD
Volksgezondheid
Bijscholing wordt vermeld op je persoonlijke
fytolicentie

• Duurtijd? max. 4 – 5 maanden
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Hoeveel bijscholingen heb ik al gevolgd?
• Nakijken op www.fytolicentie.be
– Inloggen met identiteitskaart en pincode
– Kies voor fytolicentie

– Je vind je fytolicentienummer en de einddatum
– Na klikken op het pdf-icoon kan je je fytolicentie
afdrukken
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Gevolgde bijscholingen?
• Bijscholing zijn terug te vinden onder ‘status
verlenging’

•

A

•

D

er zijn nog onvoldoende activiteiten gevolgd
• B er zijn voldoende activiteiten, automatische verlenging
• C voldoende activiteiten, factuur volgt (P3, NP)
voldoende activiteiten, verlenging na betaling (P3, NP)
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Gevolgde bijscholingen?
• Na klikken op de ‘status bijscholing’ krijg je
de lijst van gevolgde bijscholingen

– Hou wel rekening met de wachttijd tussen
opleiding en registratie in de databank
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Verlenging: basis
• Tijdig voldoende bijscholingen gevolgd die
tijdig geregistreerd zijn (= in databank
FOD)
– Automatische verlenging (ev. Na betaling)
– Verlenging kan vanaf 1 jaar voor de
vervaldatum maar start pas vanaf de
vervaldatum
– Verlenging is voor een periode van 6 jaar
– Fytolicentienummer blijft behouden
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Verlenging: te laat
• Tijdig voldoende bijscholingen gevolgd die
niet tijdig geregistreerd zijn (= in databank
FOD)
– Fytolicentie vervalt op einddatum: geen gebruik of
aankoop van professionele producten mogelijk
– Als bijscholingen geregistreerd zijn volgt
automatische verlenging
– Verlenging gaat in vanaf vervaldatum
– Verlenging is voor een periode van 6 jaar
– Fytolicentienummer blijft behouden
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Verlenging: veel te laat
• Niet tijdig voldoende bijscholingen gevolgd voor
vervaldatum
– Fytolicentie vervalt definitief op einddatum: geen
gebruik of aankoop van professionele producten
mogelijk
– Nieuwe fytolicentie aanvragen:
• Op basis van oud geldig diploma en voldoende bijscholingen
• Na volgen van een cursus en afleggen examen

– Als voorwaarden voldaan zijn nieuwe fytolicentie
aanvragen
– Fytolicentie heeft een nieuw nummer: leveranciers
verwittigen
– Fytolicentie is 6 jaar geldig vanaf goedkeuringsdatum
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Nieuwe fytolicentie aanvragen
• Op basis van een geldig diploma:
– Diploma van voor 2016:
• Alle diploma’s van land- en tuinbouwopleiding zijn
geldig voor een P1 of P2
• Indien diploma ouder is dan 6 jaar: ook het nodige
aantal bijscholingen volgen. Bijscholingen van de
laatste 6 jaar zijn geldig

– Diploma van na 2016:
• Enkel diploma’s van opleidingen waarin voldoende
vakken i.v.m. gewasbescherming gegeven werden zijn
geldig

• Slagen voor het examen na een cursus
– P2: cursus van 60 u
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Sectorgids – lastenboek
Vegaplan vzw
Troeven
IPM

VEGAPLAN
WWW.VEGAPLAN.BE
LV.VLAANDEREN.BE
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Sectorgids - lastenboek
• Sectorgidsen in de primaire sector
– Sinds het KB van 14/11/2003: autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid
– Opgesteld door vertegenwoordigers van de
sector
– Bevat alle wettelijke voorschriften onder
bevoegdheid van het FAVV
– Moet goedgekeurd worden door het FAVV
– Moet openstaan voor alle geaccrediteerde OCI’s
– Geen kwaliteitslabel, geen beperkende
voorwaarden
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Sectorgids - lastenboek
• Sectorgidsen
– Tool voor autocontrole
– ± 40 gevalideerde gidsen (voedselketen)
– In de primaire Productie :
Fusie in de G-040
–
–
–
–

Plantaardig: G-012 (24.07.06)
Dierlijk: G-037 (21.04.08)
Loonwerkers : G-033 (20.02.09)
hoevezuivel: G-034 (26.07.12)

(20.07.12)

– Bestaat (nog) niet voor bepaalde sectoren
(vb. Commercieel transport
landbouwhuisdieren)
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Sectorgids - lastenboek
• Lastenboeken in de primaire sector
– Bevat bovenwettelijke voorwaarden
– Doel: superieure kwaliteit aanduiden
– Promotie naar consument d.m.v. een label
– Betreft meestal 1 product (rund, varken, …)
– Opgesteld door kwaliteitsvzw’s,
grootwarenhuizen, …
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Sectorgids - lastenboek
• Lastenboeken in de primaire sector
– Beheerder bepaalt zelf de inhoud
– Beheerder beslist mee over de
interpretatieregels
– Kan kiezen samen te werken met één of
meerdere OCI’s
– Kan beperkende voorwaarden opleggen aan
de deelnemers (vb. enkel bepaalde rassen)
22
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Sectorgids - lastenboek
• Lastenboeken in de primaire sector
– Labels (B2B, B2C, horizontaal, verticaal)
•
•
•
•
•
•
•

Belbeef (1993, B2C, verticaal)
BCV (1996, B2C, verticaal)
Flandria (1995, B2C, horizontaal)
IKM (2000, B2B, horizontaal)
Certus (2001, B2C, verticaal)
Belplume(2002, B2B, verticaal)
Vegaplan (2005, B2B, horizontaal)
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Vegaplan vzw
• Opgericht in 2003 door
– De landbouw organisaties (ABS, BB, FWA, CBB)
– Het Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in de
Plantaardige Grondstoffen en producten (OVPG)
– Landbouw-Service (Loonwerkers)

• Beheerder van sectorgids en de Vegaplan Standaarden
• Opdrachten
– Ontwikkeling & onderhoud van de lastenboeken
– Internationalisering van de Vegaplan Standaard
– Communicatie naar de gebruikers (website, handboek, databank
(certificatiestatuten, waarschuwingssysteem,…)
– Opleiding van de consulenten, landbouwers, afnemers, ….
– Opleiding en erkenning van de auditoren (OCI’s)
– Toezicht op de integriteit van het systeem
– Verdediging van de standpunten van de sector bij het FAVV
24

Vegaplan vzw
Regionale overheden
Afnemers
Interprof.
akkoorden

Regionale
overheid

Randvoorwaar
den

Integrated
Pest
Management

Vegaplan
Standaard

Afnemers
Contracten

Duurzaam
heid

Afnemers
Regionale
overheden

Sectorgids

Voedselveiligheid–
Traceerbaarheid –
Meldingsplicht

FAVV, Afnemers
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Beslissing

Vegaplan vzw
OVPG vzw

AGROFRONT

VEGAPLAN
AV - RvB

Werkgroepen met
adviesbevoegdheid

Back Office

WG
Duurzaamheid

Technische
WG

Ad hoc WG

WG
Communicatie

Nationale
Adviesraad

WG
OCI’s

WG
Combi-audit

Workshops

WG residubewaking

Sub WG
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Vegaplan vzw
Back Office
Vegaplan/Codiplan

Databank

Website
Ontwikkeling en
onderhoud van
lastenboeken

Informatie &
Communicatie

Plantaardig

Dierlijk

G-040
A, B & D

G-040
Module C

Vegaplan
Standaard

CodiplanPLUS
Varkens
CodiplanPLUS
Rund

G-033
Standaard
Loonwerk

Opleiding &
Vorming

Gebruikers

Controle op
OCI

Residubewaking

Auditoren

Landbouwers

Afnemers

Loonwerkers

Landbouwconsulenten

G-034
Hoevezuivel
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Vegaplan vzw
Activiteiten
•
•
•

•

•

Ontvangst, opslag en gebruik van
grondstoffen
Teelt en oogst
Opslag en transport, mits
verantwoordelijkheid van de
producent
Bewerking: bv. wassen, snijden,
sorteren, voorbereiden voor het
brengen op de markt
Directe verkoop aan de consument
(B2C)

Producten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardappelen + bewaring
Granen, olie-en eiwithoudende
gewassen
Suikerbieten
Cichorei
Zaden en pootgoed
Industriegroenten
Groenten voor versmarkt (incl.
kiemgroenten)
Hardfruit en kleinfruit voor
versmarkt
Hop
Tabak
Ruwvoeders
Biomassa bestemd voor de
biobrandstoffen/vloeibare
biomassa industrie
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Troeven
• Nationaal systeem
• Houdt rekening met de specificiteiten en de
behoeftes van het land evenals van zij structuren

• Erkenning van de Vegaplan Standaard
door de overheid
– Het FAVV
• Equivalentie tussen de Vegaplan Standaard en de
Sectorgids (modules A en B)
– Administratieve vereenvoudiging

– De gewestelijke overheden
• Controle van de IPM maatregelen via de Vegaplan
Standaard
– Vereenvoudiging van de controles
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Troeven
• Evolutief en flexibel systeem
• Toegankelijk voor een groot aantal landbouwers (niet
elitair systeem)
• Eenvoudig, haalbaar, betaalbaar

• Geloofwaardig
• Eisen controleerbaar via
– Visuele controle/Registratie/Open vragen

• Individuele certificering van de onderneming
– Certificaat 3 jaar geldig
– Bijkomende controle
» Onaangekondigd: 10 % elk jaar

– Jaarlijkse autocontrole verplicht (checklist)

• Monitoring van de integriteit van het systeem
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Troeven
• Uitwisselbaarheid
– VVAK (Voedsel –en VoederVeiligheid Akkerbouw) - NL :
• Suikerbieten, industriegroenten, granen olie- en eiwitrijke gewassen, zaden

– VVA (Voeselveiligheid certificaat Aardappelen verwerkende industrie) - NL :
• Verwerking van aardappelen

– QS (Qualität und Sicherheit) – Duitsland :
• Vers groeten en fruit en aardappelen

– VKL (Voedselkwaliteit Loonwerk) – NL :
• Aannemers van land- en tuinbouwwerken

– GMP / GMP+ :
• Producten bestemd voor dierlijke voeding
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Prijs
• Landbouwers die zich aansluiten bij Vegaplan of
Codiplan betalen de volgende bijdrage per
exploitatiezetel:
– € 22,00/jaar excl. BTW of € 66,00 voor 3 jaar.
– Vegaplan + Codiplan = 2 x € 54,00 i.p.v. 2 x € 66,00

• Loonwerk: €50/jaar (lid lbservice) of €75/jaar
(geen lid lbservice)
• Korting op FAVV bijdrage
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Wat is autocontrole?
• Audit
– Certificatie door OCI of validatie door het FAVV
= validatie van ACS en geeft recht op bonus
(voor zover alle activiteiten gevalideerd zijn)
– Te betalen

• Inspectie
– Enkel mogelijk door het FAVV
– Frequentie afhankelijk van risicoprofiel
– Niet te betalen, maar malus indien geen
gevalideerd ACS
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Autocontrole
FAVV
VEGAPLAN/CODIPLAN
beheerder
Controle

Goedkeuring

Certificeringsinstelling (OCI)
ISO/IEC 17065

Validatie

Validatie

Inspectie !

Audit
Landbouw
Bedrijven MET sectorgids

Bedrijven ZONDER sectorgids

Informatie
externe audit
door OCI
(cetrificatie)

externe validatie
door FAVV

Eigen ACS

Zonder ACS

Externe validatie
door FAVV

Inspectie door
FAVV
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Wat is autocontrole?
Inspectie FAVV
Bezoek

Controle

Certificatie door OCI
Validatie door FAVV

Opgelegd door het FAVV

Gevraagd door de
teler/landbouwer

Onaangekondigd

Aangekondigd

Enkele punten worden
gecontroleerd

Het totaal van de punten worden
gecontrolleerd

Niet betalend

Betalend

Malus

Bonus
(indien alle activiteiten afgedekt
zijn)

Bijdrage FAVV
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Sectorgids/standaard
G-040

Plantaardige productie: modules A
+B+D
Dierlijke productie modules B + C

- Algemeen deel
- Inleiding
- Certificatieregeling
- Wetgeving
A : Plantaardige productie
B : Ruwvoeder

C : Dierlijke productie
D : Niet-eetbare tuinbouwproductie
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Sectorgids/Standaard
• Vegaplan Standaard
–
–
–
–

Tool om zijn autocontrole te verrichten
Interprofessioneel opgesteld
Goedgekeurd door het FAVV
Evolutief
• IKKB Standaard
–
–
–
–
–

Versie 1 AGF: 01.01.05 (Aardappelen, Groenten, Fruit) – versie 1
Versie 2.1 PPP: 31.10.06
Versie 2.2 PPP: 05.07.07
Versie 3 PPP: 29.10.10
Versie 4 PPP: 13.07.12

– Integratie van regionale vereisten van ‘IPM’ en duurzaamheid
• Vegaplan Standaard
– Versie 1.0 van 01.03.2014
– Versie 1.1 van 06.10.2014
– Versie 2.0 van 2.9.2015 (plantaardige productie – module A, B, D)

– Beheerd door Vegaplan
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Vegaplan Standaard
Productgroep

oorsprong

Activiteit

Lastenboek/Gids/
IPM

4.1.11

PZ

Sectorgids

4.1.12*.D/I

Alle R

IPM

4.1.14*a.D/I

4.1.14*b.D/I

Alle R

Ig GOEG B C Z P H
T A oGbP VB KM

Gvm KF HF

Vegaplan

IPM

IPM

Vereiste - Hygiënevoorscriften

De landbouwer voldoet aan de voorwaarden van veldkeuring.

Gebruik gezond plantenmateriaal, zaaigoed of gecertificeerd uitgangsmateriaal.
Het gebruik van GGO’s is in overeenstemming met de nationale, regionale en Europese
wetgeving. Bij zaai van GGO gewassen moet ten laatste 15 dagen na de zaaidatum via een
aangetekend schrijven of via de internetsite aan de FOD Volksgezondheid het volgende
meegedeeld
worden:
Adres
en
kadastrale
coördinaten
van
de
ingezaaide
percelen;
Naam
van
de
uitgezaaide
variëteiten.
De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie beschikken van de
eigenschappen van de geteelde rassen en variëteiten. De akkerbouwer beschikt tenminste
over de volgende lijsten :
- Voor granen, vlas en koolzaad: lijsten opgesteld door LCG
- Voor mais: lijsten opgesteld door LCV
- Voor suikerbieten en cichorei: lijsten opgesteld door KBIVB
- Voor aardappelen: lijsten opgesteld door PCA, Inagro.
Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen in functie van gezondheidsstatus,
resistentie of tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de
afnemer.
De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie beschikken van de
eigenschappen van de geteelde rassen en variëteiten.
Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen in functie van gezondheidsstatus,
resistentie of tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de
afnemer.

NC VP

code

MNC SG

Eisen

Code

4.1.13*.D

Beoordeling
Sectorgids

Beoordeling
Vegaplan
Standaard

A

1

1

1

1
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Certificering
Certificaat indien:
G-040 :
1) # NC niv. A = 0
Wegwerken na 3
maanden (initiële audit)
of 1 maand
(verlengingsaudit)
2) NC niv. B = correctieve
actieplan (binnen de 6
maanden – niet
gecontroleerd door
auditeur maar in orde
wanneer inspectie van
FAVV of onaangekondigde
audit)
Vegaplan Standaard:
# NC niv.1 = 0
# NC niv.2 = < 30 %

Voorbereiding aan de audit
Autocontrole
Audit aanvraag
Afsluiting van een contract met de OCI

Initiele audit
binnnen de 9 maanden na de aanvraag
Positief

Certificaat

Negatief
Aanvullende audit
Onaangekondigde
audit, overname,
uitbreiding

G-040
Niv A: major
Niv B: minor
+*: aanbevelingen
Vegaplan Standaard
Niv 1: major
Niv 2: minor
Niv 3: aanbevelingen

Niet conformiteiten:
- 3 maanden (initiële audit)
- 1 maand
(opvolgingsaudit)
Aanvullende audit:
- administratief
- bezoek op bedrijf

Opvolgingsaudit
Voor een nieuwe periode van 3 jaar
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Certificering
• Onaangekondigde audit
– # bepaald op jaarbasis
– 10% van het aantal land-en tuinbouwers die gedurende
het voorgaande jaar een certificaat behaalden
– Keuze: ad random of aangestuurd door een risico-analyse;
Op het moment dat productgroepen die niet bij een eerste
audit konden gecontroleerd worden
– Max. 2 werkdagen op voorhand gemeld (Vegaplan) - Min.
2 en max. 5 werkdagen op voorhand gemeld (G-040)
– Alle eisen worden gecontroleerd
– NC: gecorrigeerd binnen één maand, anders wordt het
certificaat geschrapt
– niet gefactureerd aan de landbouwer
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Certificering
• Opvolgingsaudit
– Max. 9 maand voor de einddatum van het lopende
certificaat en ten laatste één maand vóór vervaldatum
– De landbouwer kan van OCI veranderen
– Alle eisen worden gecontroleerd
– Wanneer NC vastgesteld worden:
• Correctieve maatregelen binnen de maand
• Controle van de correctieve maatregelen binnen de maand
en vóór het vervallen van het vorige certificaat
• Gebrek aan correctieve maatregelen= geen hernieuwing van
het certificaat

– Vervaldatum = vervaldatum vorige certificaat + 3 jaar
– 1 dag
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Non-conformiteiten niveau 1
Eisen van niveau 1: 100 % naleving nodig

%
NC

Alle
audit
s

De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet kunnen
beschikken over de juiste beschermende kledij (overall en laarzen, handschoenen,
ademhalingsbeschermingsmasker). Deze kledij wordt niet bewaard in het fytolokaal en
afzonderlijk van andere kledij. [Alle teelten]

7%

10.969

De landbouwer registreert tevens variëteit/ras. Wanneer zaaien of planten in
onderaanneming gebeuren, wordt de naam van de loonwerker genoteerd. [Aardappelen,
groenten, fruit, zaden en pootgoed]

4%

8.748

Waterkwaliteit eisen naleven bij spoelen, wassen en transport, en indien nodig over de
nodige wateranalyses beschikken [Groenten versmarkt, fruit]

4%

1.552

Identificatie van de producent en van de onderneming. [Alle teelten]

3%

13.221

De landbouwer is verplicht een teeltrotatie van één op drie te respecteren voor de teelt van
aardappelen. [Aardappelen]

3%

6.150
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Non-conformiteiten niveau 2
Eisen van niveau 2: 70 % naleving nodig
In geval van “lange termijn” bewaring moet de temperatuur van het gestockeerde lot
gemeten en geregistreerd worden. [Granen, oliehoudende en proteinehoudende gewassen]

38 %

578

Beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. [Alle teelten]

33 %

11.122

De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert zijn bevindingen. Hij
houdt het spuittoestel in goede staat. [Alle teelten]

26%

5.171

Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een afgesloten en lekvrije tank,
voorzien van een opvangbak. De tank en uitrusting moeten beschermd worden tegen elke
accidentele opening. [Alle teelten]

25 %

2.382

De landbouwer voorziet volgende pictogrammen in de loodsen en de bewerking--, -opslag
en verkoopsruimten:
- ‘Verboden te roken’
- ‘Verboden te eten en drinken’ (met uitzondering van water)
- ‘Verboden voor huisdieren’. [Alle teelten]

24 %

8.067
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Non-conformiteiten niveau 3
Niveau 3 eisen: Aanbevelingen
Registreer het resultaat van de bestrijding op de teelt/perceelfiche. [Alle teelten]

66 %

12.878

De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert de datum van de
controle. [Alle teelten]

48 %

4.938

Jaarlijks de meststofstrooier afstellen en onderhouden en de datum van de controle
noteren. [Alle teelten]

46 %

11.310

Noteer op de teelt/perceelfiche op basis van welke monitoringsmethode overgegaan is tot
interventie (waarnemingen, waarschuwingsberichten, monsteranalyse …). [Alle teelten]

44 %

12.681

Er is een éénmalig droogsysteem aanwezig om de handen na het wassen te drogen.

25 %

1.971

[Groenten en fruit versmarkt]
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IPM: Integrated Pest Managment
• 8 IPM principes:
–
–
–
–
–

Gap: Goede Landbouw Praktijken
Monitoring, waarschuwingen, adviezen
Schadedrempels
Alternatieve bestrijdingsmethoden
Keuze van de gewasbeschermingsmiddelen: minimale
neveneffecten
– Gebruikshoeveelheden beperken (dosis/frequentie)
– Gebruik van anti-resistentiestrategieën
– Registratie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
verificatie van het succes van de toegepaste
beheersmaatregelen

• Ontwikkeling van een checklist door de regionale overheden
• Integratie in de Vegaplan Standaard (“I”)
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IPM
• 8 beginselen opgenomen in 4 blokken
– Preventie
• O.a. teeltrotatie, erosiemaatregelen

– Monitoring
• O.a. schadedrempels

– Interventie
• O.a. productkeuze, keuring spuittoestellen,
driftreducerende technieken

– Registratie
• O.a. gebruik, resultaat
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IPM
• Per sector opgesteld
– Akkerbouw
– Ruwvoeder
– Groenten openlucht
– Beschermde groententeelt
– Fruitteelt
– Sierteelt

• Checklisten ~ Vegaplan/autocontrole
gidsen
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IPM
• Eisen:
– Niveau 1 (A): 100 % conform
• 3 maanden om de non-conformiteit op te heffen

– Niveau 2 (B): 70 % conform
– Niveau 3 (B): aanbevelingen
– Nvt: niet van toepassing

• Eisen waarvoor de landbouwer de maatregelen
mag kiezen
– De lijsten met de te kiezen maatregelen zijn terug te
vinden in de bijlagen
– Een aantal maatregelen moeten toegepast worden
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IPM certificering
– 3 keuzes van certificatie
– Vegaplan Standaard die IPM opneemt
» 1 gecombineerde checklist (elektronische checklist
van Vegaplan)
» 1 certificaat
– Sectorgids + IPM
» 1 gecombineerde checklist (via elektronische
checklist van Vegaplan)
» 2 certificaten (= attestatie voor IPM)
– IPM
» 1 specifieke checklist (die van de regio’s)
» 1 certificaat (attestatie)
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Bedankt!
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