MODELOVEREENKOMST PRODUCENT
Graag deze overeenkomst ingevuld en ondertekend terugsturen/faxen naar:
Centrum voor kwaliteitscontrole en certificatie cvba
Technologiepark 2/3, B-9052 Zwijnaarde
TEL (+32) 9/330 10 20
FAX (+32) 9/330 10 29
Website: www.ckcert.eu
Email: info@ckcert.eu

1.IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
CKCert-nummer:
Naam en voornaam producent:
Naam firma:
(indien van toepassing)
Vennootschapsvorm:
(indien van toepassing)
Straat en nummer:
(bedrijfsadres)
Postnummer en gemeente:
(bedrijfsadres)
Land – Taal:
BTW nummer:
VEN/CP/LNV-nummer:
BESLAG-nummer/klopcode:
Naam Sanitair Verantwoordelijke van het beslag
Straat en nummer:
(postadres, indien verschillend van bedrijfsadres)
Postnummer en gemeente:
(postadres, indien verschillend van bedrijfsadres)
Telefoonnummer:
GSM-nummer:
Fax-nummer:
E-mail:
□ P1 □ P2 □ P3 □ PS □ in aanvraag □ geen (niet van toepassing)

Fytolicentienummer (aankruisen)
Naam Fytolicentiehouder
Landbouwernummer GLB (zie Verzamelaanvraag)

LNV-nummer: Landbouw, Natuur en Visserij nummer = enkel voor Nederlandse Telers

2.AANVRAAG CERTIFICERING
Ik, ondergetekende, doe hierbij een certificatieaanvraag en verzoek hierbij aan het CKCert, gevestigd
Technologiepark 2/3 te 9052 Zwijnaarde, een audit te laten uitvoeren t.o.v. onderstaande lastenboek(en):
O PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie verder p.2 (punt 2.1.)

O PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie verder p.4 (punt 2.2.)

O LOONWERK
Gelieve uw keuze nader te bepalen -> zie verder p.6 (punt 2.3.)
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2.1. Primaire Plantaardige Productie
Graag uw keuze nader bepalen voor de Primaire Plantaardige Productie:
O

Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie G-040, laatst geldende versie
O Module A : Primaire Plantaardige Productie
O Module B : Ruwvoeder voor eigen Dierlijke Productie en/of Verkoop
O Module D : Niet-eetbare Tuinbouwproducten (Sierteelt)

O

VEGAPLAN Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie (incl. IPM), laatst geldende versie

O

IPM voor de Primaire Plantaardige Productie, laatst geldende versie

O

Voedselveiligheid certificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA-certificaat), geldende versie (o.m.
Mc Cain, Farmfrites, Verhagen, Nestlé, LambWeston Meijer).

O

GlobalGap groenten en fruit, laatst geldende versie, een extra aanvraagformulier (FO_50_20) wordt u
toegestuurd.
 Voor de Sectorgids Autocontrole en/of VEGAPLAN Standaard voor de Plantaardige Productie,
gelieve hieronder de productgroepen die geteeld worden op het bedrijf aan te duiden:
Module A: Primaire Plantaardige Productie
Productgroep
Aanduiden
Naam contracterende
met X
industrie/handelaar (indien van
toepassing)
Aardappelen zonder stockage
Aardappelen met stockage
Groenten – versmarkt, beschutte teelt
Groenten – versmarkt, openluchtteelt
Groenten – versmarkt, kiemgroenten
Industriegroenten, akkerbouwmatig
Industriegroenten, intensief
Kleinfruit
Hardfruit (incl. steenfruit)
Granen, olie- en eiwithoudende gewassen (inclusief stro)
Granen, olie- en eiwithoudende gewassen met stockage
(inclusief stro)
Onrijpe granen en bijhorende producten
Suikerbieten
Biomassa bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibare
biomassa industrie : Voorlopig niet certificeerbaar
Cichorei
Hop
Hop met stockage (certificeringspakhuis of –hal)
Directe verkoop aan consument
Zaaizaad en nevenproducten
Plantgoed/Pootgoed
Tabak
Tabak met stockage

Module B: Ruwvoeder voor eigen Dierlijke Productie en/of Verkoop
Grasland als droogvoeder (hooi)
Weide- en raaigras – inkuil en voordroogkuil
Kuilmaïs
Voederbieten
Alle andere gewassen die geteeld worden met de
bedoeling gebruikt te worden als voeder voor dieren

Module D: Niet-Eetbare Tuinbouwproducten (alleen Sectorgids Autocontrole)
Sier-& bosboomkwekerij & Bloemisterij & Snijbloemen
Sier- & Bosboomkwekerij
Bloemisterij
Snijbloemen
Export (dere landen)
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 Voor het Voedselveiligheid Certificaat Aardappelen voor de Verwerkende Industrie Nederland (VVAcertificaat), gelieve hieronder de rassen op te geven:
Ras
Namen contracterende industrieën/handelaars
Leveringsperiode
1
2
3
DEELNAME VEGAPLAN/Sectorgids G-040 plantaardige productie:
1.Voorwerp
De landbouwer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de VEGAPLAN Standaard/Sectorgids Autocontrole voor de
Primaire Plantaardige Productie en mee te werken met de uitgevoerde controles.
Iedere latere wijziging aan de VEGAPLAN Standaard/Sectorgids voor Plantaardige Productie zal vooraf door CKCert
cvba ter kennis gebracht worden aan de landbouwer. De geldende versie is ook raadpleegbaar op de website
www.vegaplan.be. De landbouwer dient bij wijziging binnen één jaar na bekendmaking van Vegaplan de wijzigingen
door te voeren, tenzij de wetgeving vroeger in voege treedt.
De landbouwer verbindt er zich toe om onderliggend contract uitsluitend met CKCert cvba in het kader van de
VEGAPLAN Standaard/Sectorgids voor de Plantaardige Productie aan te gaan.
De landbouwer verklaart dat CKCert cvba, noch de individuele CKCert-auditor die zal worden aangeduid voor de
bedrijfscontrole, in het verleden enige vorm van consultancy heeft verleend aan zijn landbouwbedrijf. Indien dit toch
blijkt bij de aankondiging van de audit/controle zal de landbouwer dit onmiddellijk melden aan CKCert cvba.
Voor de VEGAPLAN Standaard voor Plantaardige Productie verleent de landbouwer het recht aan Vegaplan.be om de
audit bij te wonen of, indien nodig, om een bijkomende audit binnen de onderneming uit te voeren, ter controle van de
criteria zoals vermeld in het lastenboek.
De landbouwer verklaart zich akkoord met de elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus
(noodzakelijk omwille van facturatie van het gebruiksrecht) en met het feit dat zijn administratieve gegevens, de
checklist en de status van zijn bedrijf in de databank van Vegaplan worden opgenomen. Deze gegevens zijn niet vrij
toegankelijk en kunnen enkel geconsulteerd worden door Vegaplan , het FAVV en CKCert cvba en de afnemers van
plantaardige grondstoffen en producten (aangesloten bij Vegaplan).
De administratieve gegevens en de status van het bedrijf kunnen enkel geconsulteerd worden door de afnemers van
plantaardige grondstoffen (aangesloten bij Vegaplan) en kunnen indien nodig (bijv. in kader van IPM) aan de bevoegde
overheden worden gecommuniceerd.
De landbouwer verbindt zich ertoe om, in geval van een non-conformiteit of inbreuk op het toepassingsgebied van de
VEGAPLAN Standaard/Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie, CKCert cvba zo vlug
mogelijk in te lichten, zodat de integriteit van het uitgereikt certificaat door CKCert cvba kan blijven gewaarborgd. De
landbouwer laat de overheidsdiensten die een inbreuk hebben vastgesteld toe om CKCert cvba hierover te informeren.
Cfr. “modelovereenkomst tussen landbouwer en OCI” (www.vegaplan.be).
2.Duur
De landbouwer verklaart zich te willen laten certificeren voor de VEGAPLAN Standaard/Sectorgids voor Plantaardige
Productie door CKCert cvba. De aanvraag gaat in op de datum van de ondertekening van de overeenkomst.
Binnen 9 maand na de ondertekening van deze overeenkomst moet de audit plaatsvinden. Is dat niet het geval dan
vervalt deze overeenkomst automatisch.
Het certificaat voor de VEGAPLAN Standaard/Sectorgids heeft een looptijd van 3 jaar, en gaat in op het moment van de
positieve certificatiebeslissing door CKCert cvba.
CKCert cvba zal de landbouwer ten vroegste 9 maanden voor het verstrijken van het certificaat uitnodigen tot het
vastleggen van een auditdatum waarop de verlengingsaudit kan plaatsvinden.
Bij verlenging van de certificatie geldt steeds het principe dat de begindatum van het certificaat gelijk is aan de
einddatum van het vorige certificaat + 1 dag, voor een periode van 3 jaar. Wordt het certificaat verlengd door CKCert
cvba, dan wordt deze overeenkomst automatisch met 3 jaar verlengd. Wordt het certificaat niet verlengd door CKCert
cvba, dan vervalt deze overeenkomst.
De landbouwer heeft het recht om voor de verlenging van de certificatie beroep te doen op een andere OCI. Daarbij
moet een nieuwe overeenkomst met deze andere OCI opgemaakt worden. De landbouwer of deze nieuwe OCI brengt
CKCert cvba en Vegaplan hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De overeenkomst met CKCert cvba vervalt hierbij.
De landbouwer verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten beschreven in de certificeringregeling.
3.Facturatie
De landbouwer verbindt zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen zoals bepaald in de certificeringsregeling van de
VEGAPLAN Standaard/Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod A/B/D. De bijdrage is opvraagbaar bij
Vegaplan vzw. De inning gebeurt door CKCert cvba voor een periode opgelegd door Vegaplan vzw.
Voor de auditkost, op maat van uw bedrijf, kan ten allen tijde een offerte worden aangevraagd bij CKCert cvba.
De facturatie van de auditkost en bijdrage opgelegd door Vegaplan vzw gebeurt steeds na de uitvoering van de audit.
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2.2. Primaire Dierlijke Productie
Sectorgids voor de Primaire Productie – G-040, laatst geldende versie
O Module B: Ruwvoeder enkel bestemd voor de dieren
O Module C: Primaire Dierlijke Productie
Belplume voor reproductie braadkippen
Belplume voor braadkippen
Belplume voor reproductie legkippen
Belplume voor opfok legkippen
Belplume voor legkippen
CodiplanPLUS Rund
CodiplanPLUS Varkens (gelieve uw keuze voor AB registratie aan te duiden op pagina 8/9)
Certus

O

O
O
O
O
O
O
O
O

Dierlijke deelsectoren op uw bedrijf aanwezig:
Productgroep
Kalveren (vetmesten)
Runderen (behalve vetmesten kalveren)
Melkproductie
Varkens
Schapen/geiten
Lagomorfen (konijnen)
Eenhoevigen (paarden/ezels)
Gekweekt tweehoevig wild (hertachtigen)
Selectiepluimvee in productie
Vermeerderingspluimvee in productie
Opfok selectiepluimvee
Opfok vermeerderingspluimvee
Opfok legpluimvee (al of niet bestemd voor uitvoer)
Legpluimvee in productie (al dan niet bestemd voor
uitvoer)
Gebruikspluimvee type vlees (al dan niet bestemd voor
uitvoer) (kippen, eenden/ganzen, loopvogels)
Pluimvee voor de productie van foie gras

Onderverdeling

Aanduiden met X

DEELNAME CODIPLAN
1.Voorwerp

-

-

-

De landbouwer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod
C/Lastenboek CodiplanPLUS Rund of -Varkens waarvan hij de bepalingen kent en zal naleven.
Iedere latere wijziging aan de Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod C/Lastenboek CodiplanPLUS Rund of Varkens zal vooraf door CKCert ter kennis gebracht worden aan de landbouwer. De geldende versies zijn ook
raadpleegbaar op www.codiplan.be.
Voor het Lastenboek CodiplanPLUS Rund of -Varkens is de landbouwer er zich van bewust dat de certificatie volgens
het Lastenboek CodiplanPLUS Rund of Varkens enkel mogelijk is in combinatie met een attestatie of certificatie
volgens de Sectorgids voor de Primaire Productie G-040 module C, algemeen en hoofdstuk Runderen of Varkens.
Voor het Lastenboek CodiplanPLUS Rund aanvaardt de landbouwer dat de mogelijkheid bestaat dat bij de uitvoering
van de audit, een gemachtigde van Codiplan vzw en/of BELBEEF vzw de audit mee volgt.
Voor het Lastenboek CodiplanPLUS Varkens aanvaardt de landbouwer dat bij de uitvoering van de audit, een
gemachtigde van Codiplan vzw en/of QS deze audit kan bijwonen.
Bij vermoeden van het niet voldoen van de varkenshouder aan de bepalingen van het Lastenboek CodiplanPLUS
Varkens, kan tijdens de looptijd van het certificaat een bijkomende audit uitgevoerd worden. De varkenshouder zal
hierbij de nodige medewerking verlenen.

2.Duur

-

-

-

De landbouwer verklaart zich te willen laten certificeren voor de Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod
C/Lastenboek CodiplanPLUS Rund/CodiplanPLUS Varkens door CKCert. De aanvraag gaat in op de datum van de
ondertekening van de overeenkomst.
Binnen 9 maand na de ondertekening van deze overeenkomst moet de audit voor de Sectorgids G040 mod
C/CodiplanPLUS
Rund/CodiplanPLUS Varkens plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt deze overeenkomst automatisch.
Het certificaat G40 mod C/CodiplanPLUS Rund of Varkens heeft een looptijd van 3 jaar, en gaat in op het moment van
de positieve certificatiebeslissing door CKCert. Voor CodiplanPLUS Rund en CodiplanPLUS Varkens kan de looptijd
van het certificaat eenmalig langer of korter zijn dan drie jaar aangezien de einddatum van het certificaat CodiplanPLUS
Rund en/of CodiplanPLUSVarkens en G40 mod C gelijk zijn.
CKCert zal de landbouwer ten vroegste 9 maanden voor het verstrijken van het certificaat uitnodigen tot het vastleggen
van een auditdatum waarop de verlengingsaudit kan plaatsvinden.
Voor CodiplanPLUS Rund wordt in de loop van het 2de jaar een tussentijdse audit voorzien. Alle voorschriften die op
dat moment geldig zijn, worden gecontroleerd.
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-

-

-

-

Bij verlenging van de certificatie geldt steeds het principe: de begindatum van het certificaat gelijk is aan de einddatum
van het vorige certificaat + 1 dag, voor een periode van 3 jaar.
Een verlengingsaudit voor het CodiplanPLUS Rund of Varkens certificaat moet steeds met de audit voor de Sectorgids
voor de Primaire Productie G040 mod C uitgevoerd worden.
Wordt het certificaat verlengd door CKCert cvba met wie deze overeenkomst afgesloten is, dan wordt deze
overeenkomst automatisch met 3 jaar verlengd. Wordt het certificaat niet verlengd door CKCert cvba met wie deze
overeenkomst afgesloten is, dan vervalt deze overeenkomst.
De landbouwer heeft het recht om voor de verlenging van de certificatie beroep te doen op een andere OCI. Daarbij
moet een nieuwe overeenkomst met deze andere OCI opgemaakt worden. De landbouwer of deze nieuwe OCI brengt
CKCert cvba en Codiplan vzw hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De overeenkomst met CKCert cvba vervalt
hierbij.
Op een willekeurig moment tijdens de looptijd van het certificaat zal zowel voor de Sectorgids voor de Primaire
Productie G040 mod C als voor CodiplanPLUS Rund bij 10 % van de gecertificeerden van het voorgaande jaar een
onaangekondigde audit worden uitgevoerd. Voor het Lastenboek CodiplanPLUS Varkens is dit bij 20 % van alle
gecertificeerden door CKCert cvba. Hierbij worden alle voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn
gecontroleerd door CKCert cvba.
De landbouwer verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten beschreven in de certificeringregeling.
Voor CodiplanPLUS Varkens is verplichte registratie nodig van antibioticaverbruik. (zie pagina 8/9).

3.Facturatie

-

-

-

De landbouwer verbindt zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen zoals bepaald in de certificeringsregeling van de
Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod C, opvraagbaar bij Codiplan vzw. De inning gebeurt door CKCert
cvba voor een periode opgelegd door Codiplan vzw.
Momenteel is geen extra bijdrage voor Codiplan vzw voor de lastenboeken CodiplanPLUS Rund en CodiplanPLUS
Varken van toepassing. De Raad van Bestuur van Codiplan vzw kan een vergoeding opleggen aan de deelnemers voor
het gebruiksrecht van het lastenboek CodiplanPLUS Varkens. Indien beslist wordt een vergoeding voor het
gebruiksrecht op te leggen, zal dit bedrag jaarlijks vastgelegd en gecommuniceerd worden via de landbouwpers en de
Codiplan website.
Voor de auditkost, op maat van uw bedrijf, kan ten allen tijde een offerte aangevraagd worden bij CKCert cvba.
De facturatie van de auditkost en bijdrage opgelegd door Codiplan vzw gebeurt steeds na de uitvoering van de audit.

DEELNAME BELPLUME
-

-

-

-

-

Belplume is het integraal kwaliteitsbeheersysteem voor braadkippen, eieren en voor transport van levend pluimvee.
Belplume vzw is eigenaar van de Belplume lastenboeken, die uit volgende onderdelen bestaan: de voorschriften, de
erkenningsvoorwaarden, de bijlagen aan de erkenningsvoorwaarden en de checklijsten.
Elke deelnemer verbindt er zich toe de voorschriften, de voorwaarden reproductie braadkippen, braadkippen,
reproductie legkippen, opfok legkippen en legkippen en de bijhorende bijlagen aangaande zijn specifieke activiteit,
correct na te leven en steeds te handelen in de geest van het Belplume lastenboek.
Geschillen en betwistingen tussen een deelnemer of kandidaat-deelnemer enerzijds en Belplume vzw anderzijds omtrent
het lidmaatschap of de inhoud van het Belplume lastenboek, worden schriftelijk en bij aangetekende post ingediend bij
Belplume vzw en worden uitsluitend beslecht door de Geschillencommisie van Belplume vzw.
De deelnemer kan de deelname aan het Belplume lastenboek schriftelijk stopzetten mits in acht nemen van een
opzegtermijn van 2 maanden.
De auditkosten en de jaarlijkse Belplume bijdrage zijn opvraagbaar bij Belplume vzw en op de website
www.belplume.be. De inning van de jaarlijkse Belplume bijdrage gebeurt door CKCert cvba en steeds na de uitvoerng
van de audit.
Voor de auditkost, indien Belplume audit in combinatie met andere audits, en op maat van uw bedrijf, kan ten allen tijde
een offerte worden aangevraagd bij CKCert cvba.

DEELNAME CERTUS
-

-

-

-

Elke deelnemer aan het Certus-kwaliteitslabel verbindt zich ertoe zowel de Europese als de nationale en regionale
reglementering die toepasselijk is op de productie, nauwgezet na te leven.
Elke deelnemer dient ook minstens te voldoen aan de op het Belgisch grondgebied van toepassing zijnde nationale en
gewestelijke voorschriften. Bovendien verbindt de deelnemer aan het Certus-kwaliteitslabel zich ertoe alle bijkomende
voorwaarden van Belpork vzw welke vervat zijn in het Certus-lastenboek en reglement, nauwgezet na te leven.
Iedere (kandidaat-)deelnemer of groepering heeft het recht een klacht in te dienen tegen een beslissing van de
certificatie-instelling. Deze klacht moet schriftelijk gemotiveerd neergelegd worden bij de certificatie-instelling. De
certificatie-instelling is bevoegd voor de afhandeling van de klacht. Na grondige evaluatie zal de beslissing van de
certificatie-instelling schriftelijk gemotiveerd en aangetekend meegedeeld worden aan de betrokken deelnemer.
De deelnemer verleent aan Belpork vzw de uitdrukkelijke toegang tot o.m. gegevens uit Sanitel. Elke deelnemer
verbindt zich ertoe om in het kader van de Certus-audits vrije toegang en volledige medewerking te verlenen aan de
vertegenwoordigers van het controleorgaan en/of Belpork vzw, ongeacht het tijdstip van het onaangekondigde
controlebezoek. Iedere deelnemer verleent in het kader van crisismanagement toegang tot alle productiesites,
documenten en relevante informatie ten aanzien van Belpork vzw. Belpork vzw heeft het recht om relevante informatie
aan derden over te maken indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
Voor Certus is verplichte registratie nodig van het antibioticaverbruik. (zie pagina 7/8).
De auditkosten zijn opvraagbaar bij Belpork vzw. De facturatie hiervan gebeurt niet door CKCert cvba.
Voor de auditkost, indien Certus audit in combinatie met andere audits, en op maat van uw bedrijf, kan ten allen tijde
een offerte worden aangevraagd bij CKCert cvba.
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2.3. Loonwerk
O
O
O

VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van Land- en
Plantaardige Productie, laatst geldende versie
Sectorgids Autocontrole voor de Aannemers van Land- en
Plantaardige Productie G-033, laatst geldende versie
Combi(natie) VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van
Primaire Plantaardige Productie en Sectorgids Autocontrole
Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie G-033

Tuinbouwwerken voor de Primaire
Tuinbouwwerken voor de Primaire
Land- en Tuinbouwwerken voor de
voor de Aannemers van Land- en

 Voor loonwerk, gelieve hieronder de activiteiten weer te geven die van toepassing zijn op

het bedrijf:
Activiteit
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (inclusief zaadbehandeling)
Bemesting
Oogst (Inkuil inbegrepen)
Andere activiteiten (bodemvoorbereiding, zaaien, niet chemische onkruidbestrijding,
irrigatie, reinigen van serres, gewas uitruimen, ...)
Stockage gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Stockage meststoffen
Stockage uitgangsmateriaal
Stockage geoogste landbouwproducten
Snijden van pootgoed
Bewerking van primaire plantaardige producten en van zaden (in de
landbouwbedrijf) (triëren)
Secundair transport
Secundair transport naar een FCA (GMP) bedrijf

Aanduiden met X

DEELNAME VEGAPLAN Standaard loonwerk/SECTORGIDS Autocontrole G-033:
1.Voorwerp

-

-

-

-

-

-

-

De loonwerker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de “VEGAPLAN Standaard/Sectorgids G-033 voor de
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie” waarvan hij de bepalingen zal
naleven en hij tevens verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Iedere latere wijziging aan de “VEGAPLAN Standaard/Sectorgids G-033 voor de Aannemers van Land- en
Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie” als gevolg van beslissingen van het overlegcomité OVPG –
Landbouw- Service zullen vooraf door Vegaplan.be ter kennis gebracht worden aan de loonwerker samen met de
termijn waarbinnen de loonwerker zijn gebeurlijk schriftelijk bezwaar tegen de wijzigingen dient kenbaar te maken aan
VEGAPLAN vzw. Na het verstrijken van die termijn en bij gebrek aan bezwaar wordt de loonwerker geacht in te
stemmen met de wijzigingen.
De loonwerker verleent het recht aan VEGAPLAN vzw om in het kader van het VEGAPLAN systeem, bedrijfscontroles
te laten uitvoeren (door een daartoe door VEGAPLAN vzw erkende certificatie-instelling) ter controle van de criteria
zoals vermeld in het lastenboek van de VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor
de Primaire Plantaardige Productie.
De loonwerker verleent het recht aan CKCert cvba om bedrijfscontroles uit te voeren in het kader van de Vegaplan
Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken en in het kader van de Sectorgids Autocontrole voor de
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken.
De loonwerker verleent het recht aan VEGAPLAN om aanwezig te zijn tijdens de bedrijfscontrole uitgevoerd door
CKCert cvba.
De loonwerker verbindt er zich toe om onderliggend contract uitsluitend met CKCert cvba aan te gaan. Contracten met
andere certificatie-instellingen, OCI’s, in het kader van certificering van dezelfde bedrijfseenheid voor de Vegaplan
Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken en de Sectorgids Autocontrole voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken zijn bijgevolg niet toegelaten.
De elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus is noodzakelijk omwille van facturatie van het
gebruiksrecht. De loonwerker verklaart zich akkoord met het feit dat zijn administratieve gegevens, de checklist en de
status van zijn bedrijf in de databank van Vegaplan worden opgenomen ofwel dat de OCI de certificatiegegevens van de
aannemer rechtstreeks doorgeeft aan Vegaplan, uiterlijk 3 dagen na de certificatiebeslissingsdatum. De checklist is niet
vrij toegankelijk en kan enkel geconsulteerd worden door Vegaplan en de OCI waarmee de overeenkomst werd
afgesloten (= CKCert cvba). De administratieve gegevens en de status van het bedrijf zijn vrij toegankelijk.
De loonwerker staat CKCert cvba toe om de auditrapporten aan VEGAPLAN over te maken.
De loonwerker verbindt zich ertoe om, in geval van een non-conformiteit of inbreuk op het toepassingsgebied van de
Vegaplan Standaard, CKCert cvba zo vlug mogelijk in te lichten, zodat de integriteit van het uitgereikt certificaat door
CKCert cvba kan blijven gewaarborgd. De loonwerker laat de overheidsdiensten die een inbreuk hebben vastgesteld toe
om CKCert cvba hierover te informeren.
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-

-

De loonwerker verklaart dat CKCert cvba noch de individuele auditor die zal worden aangeduid voor de bedrijfscontrole
in het verleden enige vorm van consultancy heeft verleend aan zijn bedrijf. Indien dit toch blijkt bij de aankondiging van
de audit/controle zal de loonwerker dit onmiddellijk melden aan de CKCert cvba.
De loonwerker verleent het recht aan de auditor van CKCert cvba om zich te laten vergezellen van auditoren in
opleiding.

2.Duur

-

-

-

De loonwerker verklaart zich te willen laten registreren in de VEGAPLAN database als loonwerker voor een periode
van drie jaar. De registratie gaat in op datum van de ondertekening van de aanvraag, na aanvaarding van zijn aanvraag
door de Raad van Bestuur van VEGAPLAN vzw en vervalt samen met de eventuele vervaldatum van het certificaat.
Wordt het certificaat niet behaald, dan vervalt de registratie precies drie jaar na aanvang van de registratie.
De loonwerker verklaart kennis te hebben genomen van de certificeringsregeling.
Indien CKCert tijdens de audit constateert dat niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden en criteria van de
VEGAPLAN Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie,
rapporteert zij dat onverwijld aan de loonwerker en aan Vegaplan.be vzw. Er wordt schriftelijk aan loonwerker
meegedeeld op welke punten afwijkingen zijn geconstateerd.
Bij verlenging van de certificatie geldt steeds volgend principe: begindatum nieuwe certificaat = datum positieve
opvolgingsaudit, einddatum = einddatum vorige certificaat + 3 jaar. CKCert zal de loonwerker 9 maanden voor het
verstrijken van de registratie uitnodigen tot verlenging van zijn registratie en (indien van toepassing) tot verlenging van
het certificaat. De loonwerker heeft het recht om van OCI te veranderen.

3.Facturatie

-

De loonwerker verbindt zich ertoe een driejaarlijkse bijdrage te betalen zoals bepaald volgens de bijdrageregeling van
Vegaplan vzw en is opvraagbaar bij Vegaplan vzw. De inning gebeurt door CKCert voor een periode van 3 jaar.
Voor de auditkost, op maat van uw bedrijf, kan ten allen tijde een offerte aangevraagd worden bij CKCert cvba.
De facturatie van de auditkost en bijdrage opgelegd door Vegaplan vzw gebeurt steeds na de uitvoering van de audit.
4.Bijlagen
De loonwerker voegt hierbij het bewijs van zijn lidmaatschap van Landbouw-Service (indien van toepassing).

3. AANVRAAG BASISDOCUMENTEN
Ik, ondergetekende, verkies om alle basisdocumenten (= in te vullen documenten cfr checklijst om de zelfevaluatie te kunnen
uitvoeren) te verkrijgen per:

O EMAIL
O POST waarbij een kost van 5 euro zal aangerekend worden.
Of zal de documenten afprinten of downloaden via:

O WEBSITE: www.ckcert.eu

4. REGISTRATIE IN DE DATABANK
Voor Vegaplanstandaard, Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod A/B/C/D, VEGAPLAN Standaard voor de
aannemers van Land- en Tuinbouwwerken in de Primaire Plantaardige Productie en de Sectorgids voor de Aannemers van
Land- en Tuinbouwwerken G033 geldt:
De registratie van de bedrijfsgegevens en de certificatiestatus van de producent in de databank
VEGAPLAN/CODIPLAN is omwille van facturatie van het gebruiksrecht noodzakelijk.
De producent verklaart zich daarom akkoord dat de CKCert cvba zijn bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de
databank van Vegaplan/Codiplan ingeeft, ofwel dat de CKCert cvba de certificatiegegevens van de producent
rechtstreeks doorgeeft aan Vegaplan/Codiplan, uiterlijk 3 dagen na de certificatiebeslissingsdatum. Dit ten behoeve van
een correcte inning van het gebruiksrecht van de gids.
Afnemers die hiertoe een aanvraag bij Vegaplan/Codiplan indienen kunnen de certificatiestatus betreffende de
Sectorgids voor de Primaire Productie of de Sectorgids voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de
Primaire Plantaardige Productie van de deelnemers raadplegen, om de kwaliteit van hun aangekochte producten te
kunnen garanderen. Als producent kan u indien u dat wenst ervoor opteren dat uw gegevens niet raadpleegbaar zijn
voor deze afnemers. Gelieve dit hieronder aan te geven.
Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en mogen uitsluitend door Vegaplan/Codiplan en CKCert cvba geconsulteerd
worden. Indien de producent hiervoor expliciet zijn akkoord geeft, zijn zijn gegevens ook consulteerbaar door de bij
Vegaplan/Codiplan aangesloten afnemers.
De producent is akkoord dat de certificatiegegevens ingebracht worden in de Vegaplan/Codiplandatabank voor de facturatie
van het gebruiksrecht.
Ja
Nee
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Certificatiestatus sectorgids(en) raadpleegbaar door afnemers?
Ja
Nee
-

Voor CodiplanPLUS Rund verklaart de landbouwer zich akkoord dat de Sanitel gegevens van de runderen op zijn
beslag worden gecommuniceerd aan BELBEEF. Daartoe geeft hij de toestemming aan ARSIA of DGZ om deze
gegevens ter beschikking te stellen aan CODIPLAN vzw en BELBEEF vzw. Evenzo geeft hij de toelating voor de
opname in de centrale databank van BELBEEF, van alle slachtgegevens – bekomen via IVB en/of de slachthuizen – om
na te gaan of aan de voorwaarden op karkasniveau wordt voldaan.
Om hieraan te voldoen, moet tevens de
overeenkomst tussen de landbouwer en CODIPLAN vzw en BELBEEF vzw ondertekend worden, samen met deze
overeenkomst. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen geen runderen onder het GLR gecommercialiseerd worden.

-

Voor CodiplanPLUS Varkens is de elektronische registratie van de bedrijfsgegevens en de certificatiestatus
noodzakelijk omdat Codiplan vzw deze gegevens moet ter beschikking stellen van QS. De varkenshouder verklaart zich
daarom uitdrukkelijk akkoord dat CKCert cvba zijn bedrijfsgegevens en zijn certificatiestatus in de databank van
Codiplan vzw ingeeft. De certificatiestatus zal maximaal 1 dag na de beslissing in de Codiplandatabank worden
ingebracht.
Voor het lastenboek CodiplanPLUS Varkens is het verplicht om registratie te doen van alle verbruik van
antibiotica. Er zijn 2 databanken die hiervoor kunnen gebruikt worden : het AB register en Sanitel Med. Voor het
gebruik van AB register is het verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het gebruik van Sanitel Med is gratis.
Contacteer in ieder geval ook uw bedrijfsbegeleidende dierenarts. Gelieve hier onder uw keuze aan te duiden.
O Ik wens voor de antibiotica registratie gebruik te maken van het AB-register. Ik ga hierbij uitdrukkelijk akkoord
met de gebruiksbijdrage van 70,-/beslag/jaar. Ik ben niet Certus of Colruyt gecertificeerd.
O Ik zal op korte termijn gebruik maken van Sanitel-Med. Ik ben er mij van bewust dat mijn toegang tot het ABregister zal afgesloten worden. Ik heb hierover overleg gepleegd met mijn bedrijfsdierenarts.

-

-

Voor Belplume erkent en aanvaardt de deelnemer dat hij Belplume de toestemming verleent om de resultaten van de
Belplume audits op de dierenwelzijnsreglementering beschikbaar te stellen aan de FOD Volksgezondheid en het FAVV
zodat deze gebruikt kunnen worden voor de monitoring van de braadkippenbedrijven.
Voor Certus is het zo dat Belpork eist dat alle gegevens over de producent, de audit en het certificatieproces worden
opgenomen in het Tracy programma van Belpork.
Voor het lastenboek Certus is het verplicht om registratie te doen van alle verbruik van antibiotica. Hiervoor moet
verplicht het AB register gebruikt worden. Jaarlijks zal voor dit gebruik een bijdrage moeten betaald worden.

5. VERKLARING
De ondergetekende verbindt er zich toe elke wijziging schriftelijk mee te delen aan CKCert cvba, zich te onderwerpen aan
alle controles en alle inlichtingen te verschaffen die door de bevoegde instantie nodig geacht worden.
De ondergetekende verklaart tevens bekend en akkoord te zijn met de ‘Uitvoeringsvoorwaarden van CKCert laatste versie’.
De ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het aangeduide lastenboek en dient bij wijziging, deze
wijzigingen door te voeren.
De ondergetekende verbindt er zich toe de bepalingen van de certificeringsregeling incl. de daarbij horende rechten en
plichten en eventuele aanpassingen ervan, zoals beslissingen van de beheerder, Belac, wetgever, na te leven.
De prijslijst, uitvoeringsvoorwaarden en voorwaarden voor het aangestipte lastenboek zijn opvraagbaar op het secretariaat
van CKCert cvba. De ondertekende verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Wanneer ten gevolge van een audit of monstername blijkt dat de meldingsplicht volgens KB van 14/11/2003 van toepassing
is, zal CKCert cvba zijn wettelijke verplichtingen uitvoeren. Indien wettelijk verplicht zal vertrouwelijke informatie aan
bevoegde instanties worden doorgegeven. De klant zal steeds op de hoogte worden gebracht welke informatie verstrekt
werd.
De ondergetekende verklaart daartoe de bovenstaande gegevens gelezen te hebben en volledig en juist te hebben ingevuld.
Hij erkent dat iedere verklaring die na controle geheel of gedeeltelijk vals blijkt te zijn aanleiding kan geven tot het niet in
aanmerking nemen van de aanvraag, ongeacht de eventuele gerechtelijke vervolging. Op deze basis erkent de
ondergetekende dat zijn verklaring gedaan werd in eer en geweten, en volledig is.
Als producent bent u verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het
toezicht uitgevoerd door de accrediterende (bv Belac) resp. erkennende instantie(s), in het kader van de naleving van de
voorwaarden en voorschriften gesteld in diverse referentiëlen.
De producent:
-

Doet aangaande deze certificatie alleen die beweringen die betrekking hebben op het toepassingsgebied van de
certificatie.
Gebruikt de certificatiedocumenten niet op een misleidende manier.
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-

-

Heeft een klachtenformulier beschikbaar waarbij een klachtenprocedure verzekert dat de klachten bijgehouden,
bestudeerd en opgevolgd worden. Het klachtenregister inclusief de genomen maatregelen is ter inzage voor
CKCert cvba.
Wordt door CKCert cvba vooraf geïnformeerd omtrent onderaannemers (bv analyselabo’s). In geval hij niet
akkoord gaat met een onderaannemer, deelt hij dit schriftelijk mee aan CKCert cvba.
Zet na intrekking van het certificaat, einde beroepsactiviteiten of contractbeëindiging, elke verwijzing naar deze
certificatie, stop.
Kan in aanmerking komen voor toezichtcontroles gedurende de looptijd van het certificaat, weigering van deze
controles leidt tot de intrekking van het certificaat.
Voert indien geëist de zelfaudit uit, zoals voorzien in diverse lastenboeken. De ingevulde checklijsten moeten aan
de auditor voorgelegd worden tijdens de audit van CKCert cvba.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Bij gebreke aan minnelijke regeling tussen partijen,
zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaandelijke mondelinge en schriftelijke afspraken.
Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard,
uit hoofde van een bepaling van enig toepasselijk dwingend recht, zal dit beding geen deel meer vormen van deze
overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen van deze overeenkomst blijven
behouden.
Indien de onwettigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van dit beding het wezen van deze overeenkomst zou aantasten, zal
elke partij haar best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het eerste overeen te
komen.

Gedaan te:
Datum:
Handtekening aanvrager:
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