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Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-B 

      ______________________________ 

Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe versie van de Sectorgids voor Primaire Plantaardige 

Productie, publiceert Vegaplan een nieuwe versie van de Vegaplan Standaarden Primaire Plantaardige 

Productie (versie 4.0). De nieuwe versie treedt definitief in werking op respectievelijk 30 januari 2021 en 

27 januari 2021. 

Aangezien de Sectorgids integraal opgenomen is in de overeenkomstige Vegaplan Standaard, heeft het 

FAVV dan ook de nieuwe versie van de Vegaplan Standaard equivalent verklaard met de overeenkomstige 

Sectorgids G-040. Dit betekent dat de Vegaplan gecertificeerde landbouwer een gecombineerd certificaat 

behaalt. Landbouwers genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en een vermindering van de 

inspectiefrequentie door het FAVV indien alle productgroepen of activiteiten binnen hun bedrijf worden 

afgedekt.  

Meer dan 16.000 landbouwers in België zijn reeds volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd. 

Wijzigingen in de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie 

De belangrijkste aanpassing aan de Vegaplan Standaard voor 

Primaire Plantaardige Productie behelst 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 plan-

tenpaspoort moeten worden voorzien. Dit betekent concreet 

dat de producten die worden verhandeld met een wortel, en 

behalve consumeerd ook kunnen worden opgeplant, zoals krui-

den of eetbare bloemen in pot, onder een nieuwe categorie 

“Groenten versmarkt paspoortplichtig (Gvmp)” vallen. Groen-

ten voor consumptie die verkocht worden met perskluit (bij-

voorbeeld 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 pro-

fessionelen 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 plan-

tenpaspoorten te registreren en ten minste drie jaar bij te houden. 
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In aanvulling op de grondige herziening van het hoofdstuk waterkwaliteit vorig jaar, is nu bijkomend 

bepaald dat wanneer een loonwerker instaat voor water-gerelateerde handelingen en de loonwerker niet 

Vegaplan gecertificeerd is, de landbouwer de risicoanalyse van het gebruikte water moet opvragen. Dit is 

belangrijk om te waarborgen dat het water steeds aan de minimale waterkwaliteitsvoorwaarden voldoet, 

zoals beschreven in de Vegaplan Standaard. De minimale waterkwaliteit gebruikt voor wassen van contai-

ners, kisten en palloxen is nu ook beschreven. 

Om een beter zicht te krijgen op de teeltrotatie, in het bijzondere met betrekking tot de risicobeperkende 

maatregelen voor bijen in geval van gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaadgoed, dient de teelt-

historiek tot 5 jaar beschikbaar te zijn (niveau2). 

Daarnaast zijn er een aantal kleinere verduidelijkingen of aanvullingen uitgevoerd. De glasbreukprocedure 

werd aangevuld met te nemen maatregelen bij breuk van kwiklampen en hard plastic. Voor landbouwers 

die voorverpakte producten verkoopt, gelden bepaalde etiketteringsvoorschriften. Deze wettelijke bepa-

lingen zijn nu ook opgenomen in de Vegaplan Standaard. 

Nieuwe versie geldt definitief vanaf 30 januari 2021 

De Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie treedt in voege op 30 januari 2021. Vanaf dan 

dienen alle audits volgens deze versies te gebeuren. Indien beide partijen er klaar voor zijn, kan de nieu-

were versie echter reeds vroeger worden gebruikt. Het is dan ook aangeraden om zo snel mogelijk kennis 

te nemen van de nieuwe versie en ermee aan de slag te gaan. 

De Vegaplan Standaard alsook een overzicht van de wijzigingen zijn beschikbaar op de website ve-

gaplan.be. Hier kan ook een handleiding worden geraadpleegd met pictogrammen, invullijsten en proce-

dures om zich eenvoudig in orde te stellen met de vereiste vermeldingen en registraties. Tenslotte heeft 

elke gecertificeerde landbouwer toegang tot de databank waar hij zijn certificatiestatus kan raadplegen en 

hij zijn perceels-/teeltfiches kan beheren en delen met zijn afnemers. Er zal tegen januari 2021 ook op-

nieuw een functie worden ontwikkeld die toelaat om een checklist op maat te genereren. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/documenten
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