Vegaplan

Sierteeltlastenboek Vegaplan
uit startblokken
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Na de eetbare teelten biedt Vegaplan nu ook voor de niet-eetbare teelten (sierteelt en
boomkwekerij) een standaard aan: de Vegaplan Standaard NET (voor Niet-Eetbare Teelten). Met de Vegaplan Standaard NET kan via één driejaarlijkse audit worden voldaan aan
zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV als die van de gewestelijke overheden.
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Geen bijkomende verplichtingen
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Vegaplan is beheerder van de sectorgidsen G-040 voor de primaire eetbare productie en G-033 voor het
loonwerk. Ook beheert het de private
lastenboeken Vegaplan Standaard en
Vegaplan Standaard loonwerk. Nu
lanceert Vegaplan ‘Vegaplan Standaard NET’, de standaard voor de
niet-eetbare primaire plantaardige
productie. De organisatie dekt hiermee de volledige plantaardige productie af. Deze standaard brengt geen
bijkomende verplichtingen voor de
sierteler gezien het een verzameling
is van wettelijke verplichtingen waaraan de sierteler al moet voldoen. De
figuur hiernaast lijst op welke delen
opgenomen zijn in deze Standaard.
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deze autocontroleplicht te voldoen
kan een sierteler gebruik maken van
de sectorgids (G-040 module D)
waarin alle eisen zijn beschreven. Een
sierteler die hieraan voldoet en zich
hiervoor laat certificeren door een
onafhankelijk certificeringsorganisme
(OCI) heeft recht op een korting op de
jaarlijkse FAVV-heffing (bonus) en
komt in aanmerking voor een vermindering van de frequentie van inspectie
door het FAVV.

Autocontrole in de sierteeltsector
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De sectorgids G-040 module D omvat
alle wettelijke vereisten die voortkomen uit de autocontroleplicht onder
de bevoegdheid van het FAVV. De
autocontroleplicht stelt dat iedere
operator in de voedselketen moet
voldoen aan de principes van autocontrole. Dit is een interne controle
om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid,
kwaliteit en traceerbaarheid van de
producten.

Traceerbaarheid en meldingsplicht
Wat betreft de sierteeltsector wordt
hierbij de focus gelegd op de traceerbaarheid en meldingsplicht. Om aan
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Korting en minder controles
Om deze korting te kunnen ontvangen
moeten alle activiteiten die bij het
FAVV geregistreerd zijn, afgedekt zijn
door een autocontrolesysteem. Hier
knelde in het verleden vaak het
schoentje voor de sierteeltsector.
Specifiek aan de sierteeltsector is dat
op heel wat bedrijven naast productie
van sierteeltproducten ook handel
wordt gedreven in deze producten. Tot
voorkort bestond er nog geen sectorgids voor de handel in niet-eetbare
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tuinbouwproducten. Hier is nu verandering in gekomen met de publicatie
van de G-043, de sectorgids voor
handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Door een certificatie voor
deze twee sectorgidsen is het nu
mogelijk voor deze bedrijven de
certificatie van een autocontrolesysteem aan het FAVV te bewijzen en
hierdoor ook in aanmerking te komen
voor de bonus op de jaarlijkse FAVVheffing en de verlaagde inspectiefrequentie.

IPM-sierteelt en minimum
kwaliteitsvereisten teeltmateriaal
Naast deze twee sectorgidsen is
geïntegreerde gewasbescherming
(IPM) in de Standaard NET opgenomen. IPM (Integrated Pest Management) vloeit voort uit een Europese
richtlijn (2009/128/EC) en is gebaseerd op acht basisprincipes. Deze
laten de teler toe op een ecologisch
en economisch verantwoorde en
efficiënte manier plagen, ziekten en

Hoe zich laten certificeren?
De checklist en het lastenboek van de
Vegaplan Standaard NET zijn online
gratis te raadplegen via de website
van Vegaplan (www.vegaplan.be/nl/
landbouwers-loonwerkers/documenten/plantaardig).
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Heel wat zaken kunnen bijgevolg via
de Vegaplan Standard NET in één
driejaarlijkse audit gecombineerd
worden gecontroleerd. Dit bespaart
de sierteler/boomkweker tijd en
controlekosten.
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Daarnaast neemt de Vegaplan Standaard NET voor Vlaanderen ook de
controles op betreffende de minimum
EG-kwaliteit van teeltmateriaal van
siergewassen. Deze werden vóór 2019
uitgevoerd door de diensten van het
Departement Landbouw en Visserij.
Vanaf 2019 worden deze controles

uitbesteed en zullen deze door de
onafhankelijke controle instellingen
(OCI’s) in kader van de Vegaplan
Standaard NET controles worden
uitgevoerd.
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onkruiden onder controle te houden.
Deze principes zijn uitgeschreven in
een checklist en zijn tevens opgenomen in de Vegaplan Standaard NET.
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De verschillende elementen opgenomen in de Vegaplan Standaard NET

Om zich te laten certificeren moet
men een OCI of onafhankelijk certificeringsinstelling contacteren. Deze
zal dan binnen de negen maanden
een audit uitvoeren. Indien aan alle
punten uit het lastenboek wordt
voldaan, zal een certificaat worden
uitgereikt. Dit certificaat is dan drie
jaar geldig. Na drie jaar zal de OCI
terug contact opnemen om een nieuwe audit uit te voeren zodat het certificaat kan worden verlengd. De lijst
met OCI’s (www.vegaplan.be/nl/
landbouwers-loonwerkers/lijst/
oci-lijst) is terug te vinden op de
website waar ook een tool
(www.vegaplan.be/nl/landbouwersloonwerkers/hoe-starten/offerte)
beschikbaar is om bij verschillende
OCI’s offertes aan te vragen. n

Doe mee aan de Week van de Korte Keten
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Van 4 tot 12 mei gaat de tweede Week van de Korte
Keten door. Ook voor siertelers biedt dit kansen, en
al helemaal omdat Moederdag dit jaar de Week van
de Korte Keten afsluit. Onder de slagzin ‘Maak
moeder blij met groen van dichtbij’, kan ook jij je
promotie een duwtje geven.
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De sociale media spelen een centrale rol in de editie van dit
jaar. Deelnemende telers kunnen een sfeervol fotohoekje
met hun planten creëren op hun bedrijf waar bezoekers
een mooie foto kunnen nemen. Zij kunnen deze vervolgens
op facebook plaatsen met de opgegeven hashtag. Bezoekers laten via een invulstrookje hun gegevens achter, waar
je na trekking de winnaar kan belonen met een plantje. Uit
alle op Facebook geposte foto’s selecteert het Steunpunt
Korte Keten per provincie drie winnaars die elk beloond
worden met een mooi(e) boeket/plant ter waarde van 30
euro.

Het Steunpunt ondersteunt in samenwerking met de vijf
Vlaamse provincies via een promotiepakket met een banner, affiches, invulstrookjes… en verzorgt een Facebookpagina (‘Maak moeder blij met groen van dichtbij’) waarop

alle contactgegevens van de deelnemende bedrijven met
alle foto’s staan. Dezelfde gegevens komen ook op
www.weekvandekorteketen.be. Ook word je als teler mee
opgenomen in de algemene promotiecampagne (Facebook,
lokale en regionale pers…).
Zin om mee op de kar te springen? Inschrijven kan voor
15 maart via adetelder@ons.be met hierin je naam,
bedrijfsnaam, type planten, adres en gsm-nummer. n
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