Duurzaamheid

Certificatie: de basis van waarde,
vertrouwen en risicobeheersing
Om de sprong naar certificatie te versnellen, heeft de Vlaamse overheid het Proefcentrum
voor Sierteelt aangesteld om telers daarbij te helpen. Op dit moment kan je als teler dus
gratis gebruikmaken van de dienstverlening PCS.
Pieter Heyns, duurzaamheidsadviseur PCS
Waar staan we vandaag?
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Sinds enkele maanden is het lastenboek van Vegaplan Standaard NET
(Niet-Eetbare Tuinbouwteelten) op de
markt. De twee onafhankelijke certificeringsinstellingen (kortweg OCI’s)
Certalent en CKCert certificeren
telers voor dat lastenboek.

Je hebt als directe waarde van VSN:
financiële korting op de FAVVbijdrage (nog groter indien ook
handel);

Maar je hebt ook:
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minder audits, doordat de VSNaudit 4 gidsen combineert in 1
audit. Bovendien geldt 1 audit van
VSN voor 3 jaar.
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Wat is de waarde van Vegaplan
Standaard NET (VSN) voor jou?

transparantie en traceerbaarheid
van jouw deel in de keten;
betere kwaliteit van je product door
de verhoogde eisen voor het uitgangsmateriaal;
een duurzaam referentiekader,
waarmee je je bedrijf kan professionaliseren;
een opstap naar andere specifieke
certificaten zoals MPS en Global
GAP.

Welke risico’s dekt Vegaplan
Standaard NET (VSN) voor jou?

uit. Neem dus nu de tijd om je proactief in orde te stellen. Zo ben je al
gecertificeerd wanneer de markt het
vraagt. n

Het beperkt via autocontrole het
risico op plantenziekten in jouw
bedrijf.
De jaarlijkse FAVV-controle op de
plantenpaspoorten wordt vergemakkelijkt.
De algemene inspectiefrequentie
van FAVV verlaagt naar 1 keer om
de 12 jaar.
De IPM-controle behoort tot VSN
waardoor je bij specifieke controles
minder kans hebt op sancties.

Waarom verdient Vegaplan Standaard NET (VSN) jouw vertrouwen?

Hoe ziet de toekomst eruit?

De organisatie Vegaplan vzw is mede
opgericht door Agrofront (Boerenbond, ABS en de Waalse FWA).
De visie van Vegaplan vzw is om één
kwaliteitsborgingssysteem voor de
hele sector te voorzien.

Er zijn meer en meer groot- en kleinhandelaars die zich engageren om
enkel af te nemen van gecertificeerde
bedrijven. In onze buurlanden zie je
dat certificatie een must wordt voor
elke teler en die wind waait onze kant

Nieuwe medewerker
Adviesdienst Certificatie
Pieter Heyns is de nieuwe medewerker PCS voor de Adviesdienst
Certificatie. Pieter studeerde onder
andere af als bio-ingenieur en
heeft affiniteit met de sierteeltsector doordat zijn
ouders een tuincentrum uitbaten in de
Kempen.
Pieter Heyns
09/353.94.74
pieter.heyns@pcsierteelt.be
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