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BIJLAGE BIJ MODELOVEREENKOMST PRODUCENT (FO_100_20)
1.DEELNAME VEGAPLAN/Sectorgids G-040 plantaardige productie/IPM:
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. De landbouwer is dusdanig verplicht om het bepaalde bij of krachtens de
VEGAPLAN Standaard/Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie na te leven.
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 eventueel betrokken 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 om de audit bij te wonen of,
indien nodig, om een bijkomende audit binnen het bedrijf uit te voeren, ter controle van de criteria zoals vermeld in het lastenboek.
Voor de Sectorgids G-040 staat de landbouwer de aanwezigheid van medewerkers van het FAVV toe tijdens de audit.
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
en CKCert cvba.
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.
Informatieoverdracht van landbouwer naar CKCert cvba: bij wijziging van het Ondernemingsnummer, de Vestigingseenheidsnummer, de
naam, het adres of de plaats van vestiging dan wel bij opheffing van de locatie van de bedrijfseenheid, is de landbouwer verplicht CKCert
cvba daarvan binnen één maand schriftelijk in kennis te stellen.
De landbouwer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het toezicht uitgevoerd
door de accrediterende instantie, in het kader van de naleving van de voorwaarden en voorschriften bij deze VEGAPLAN Standaard voor de
Primaire Plantaardige Productie gesteld.
De landbouwer staat CKCert cvba toe om de auditrapporten evenals de inspectierapporten van de betrokken overheden aan VEGAPLAN
over te maken.
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.
De landbouwer verleent het recht aan de auditor van CKCert cvba om zich te laten vergezellen van auditoren in opleiding.
Bij verandering van CKCert naar een andere certificatie-instelling, verschaft de landbouwer aan de nieuwe certificatie-instelling steeds
toegang tot de verslagen van de vorige audits.
De landbouwer moet elke wijziging in activiteiten melden die een impact kan hebben op de door CKCert afgeleverde certificaten.
De landbouwer is verplicht om in geval van opschorting of intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV steeds
CKCert hiervan op de hoogte te brengen.
CKCert verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken als erkend controleorgaan voor de toepassing van de algemene
beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) door de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een taak
van algemeen belang die wij uitvoeren in opdracht van het Vlaamse Gewest die opgenomen is in de Europese en Vlaamse regelgeving
inzake de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming door de professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen.
Uw persoonsgegevens worden dan ook doorgegeven aan het Vlaamse Gewest, Departement Landbouw en Visserij, Koning Albert II-laan
35, bus 40, 1030 Brussel.
Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven en opgevraagd worden aan derden. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de
regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens
U kan de volledige privacyverklaring van het Departement Landbouw en Visserij terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy.
Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt
u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en Visserij: 02 552 74 35 of
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
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Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen die de regelgeving over de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens u toekent.
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.
De opvolgingsaudit moet tenminste maximaal 9 maanden en ten laatste 1 maand vóór de einddatum van het bestaande certificaat worden
uitgevoerd.
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.

2. DEELNAME VEGAPLAN Standaard Loonwerk/SECTORGIDS Loonwerk G-033/IPM:
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. De landbouwer is dusdanig verplicht om het bepaalde bij of krachtens de VEGAPLAN Standaard Loonwerk/Sectorgids
Autocontrole Loonwerk na te leven.
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.
Voor de Sectorgids G-033 staat de loonwerker de aanwezigheid van medewerkers van het FAVV toe tijdens de audit.
De loonwerker verbindt er zich toe om onderliggend contract uitsluitend met CKCert cvba aan te gaan. Contracten met andere certificatieinstellingen, OCI’s, in het kader van certificering van dezelfde bedrijfseenheid voor de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Landen 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.
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Informatieoverdracht van loonwerker naar CKCert cvba: bij wijziging van het Ondernemingsnummer, de Vestigingseenheidsnummer, de
naam, het adres of de plaats van vestiging dan wel bij opheffing van de locatie van de bedrijfseenheid, is de loonwerker verplicht CKCert
cvba daarvan binnen één maand schriftelijk in kennis te stellen.
De loonwerker is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het toezicht uitgevoerd
door de accrediterende instantie, in het kader van de naleving van de voorwaarden en voorschriften bij deze VEGAPLAN Standaard voor de
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie gesteld.
De loonwerker staat CKCert cvba toe om de auditrapporten evenals de inspectierapporten van de betrokken overheden 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.
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.
Bij verandering van CKCert naar een andere certificatie-instelling, verschaft de loonwerker aan de nieuwe certificatie-instelling steeds
toegang tot de verslagen van de vorige audits.
De loonwerker moet elke wijziging in activiteiten melden die een impact kan hebben op de door CKCert afgeleverde certificaten.
De loonwerker is verplicht om in geval van opschorting of intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV steeds
CKCert hiervan op de hoogte te brengen.
CKCert verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken als erkend controleorgaan voor de toepassing van de algemene
beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) door de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een taak
van algemeen belang die wij uitvoeren in opdracht van het Vlaamse Gewest die opgenomen is in de Europese en Vlaamse regelgeving
inzake de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming door de professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen.
Uw persoonsgegevens worden dan ook doorgegeven aan het Vlaamse Gewest, Departement Landbouw en Visserij, Koning Albert II-laan
35, bus 40, 1030 Brussel.
Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven en opgevraagd worden aan derden. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de
regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens
U kan de volledige privacyverklaring van het Departement Landbouw en Visserij terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy.
Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt
u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en Visserij: 02 552 74 35 of
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen die de regelgeving over de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens u toekent.

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 = einddatum vorige certificaat + 1 dag, voor
een periode van 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.
De opvolgingsaudit moet tenminste maximaal 9 maanden en ten laatste 1 maand vóór de einddatum van het bestaande certificaat worden
uitgevoerd.

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).
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3.DEELNAME VEGAPLAN Standaard Niet-eetbare tuinbouwteelten / Sectorgids G-040
plantaardige productie mod D / Sectorgids G-043 handel niet-eetbare
tuinbouwproducties / IPM / EG-kwaliteit vermeerderingsmateriaal:
1.Voorwerp
De producent/handelaar verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de VEGAPLAN Standaard Niet-eetbare tuinbouwteelten/Sectorgids
Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie module D/Sectorgids Autocontrole voor de handel in niet-eetbare
tuinbouwproducties en mee te werken met de uitgevoerde controles. De producent/handelaar is dusdanig verplicht om het bepaalde bij
of krachtens de VEGAPLAN Standaard Niet-eetbare tuinbouwteelten/Sectorgids Autocontrole Plantaardige productie/Handel na te leven.
Iedere latere wijziging aan de VEGAPLAN Standaard NET/Sectorgids voor Plantaardige Productie/Sectorgids voor handel in niet-eetbare
tuinbouwproducties zal vooraf door CKCert cvba ter kennis gebracht worden aan de producent/handelaar. De geldende versie is ook
raadpleegbaar op de website www.vegaplan.be. De producent/handelaar dient bij wijziging binnen één jaar na bekendmaking van Vegaplan
de wijzigingen door te voeren, tenzij eventueel betrokken wetgeving vroeger in voege treedt.
De producent/handelaar verbindt er zich toe om onderliggend contract uitsluitend met CKCert cvba in het kader van de VEGAPLAN
Standaard NET/Sectorgids voor de Plantaardige Productie/Sectorgids voor handel in niet-eetbare tuinbouwproducties aan te gaan.
De producent/handelaar 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 bedrijf. Indien dit toch blijkt bij de aankondiging van de audit/controle
zal de producent/handelaar dit onmiddellijk melden aan CKCert cvba.
Voor de VEGAPLAN Standaard voor Niet-eetbare tuinbouwteelten verleent de producent/handelaar het recht aan Vegaplan om de audit
bij te wonen of, indien nodig, om een bijkomende audit binnen het bedrijf uit te voeren, ter controle van de criteria zoals vermeld in het
lastenboek.
Voor de Sectorgids G-040 en/of G-043 staat de producent/handelaar de aanwezigheid van medewerkers van het FAVV toe tijdens de audit.
De producent/handelaar 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 en CKCert cvba.
De administratieve gegevens kunnen indien nodig (bijv. in kader van IPM en/of EG-kwaliteit) aan de bevoegde overheden worden
gecommuniceerd.
Informatieoverdracht van producent/handelaar naar CKCert cvba: bij wijziging van het Ondernemingsnummer, de
Vestigingseenheidsnummer, de naam, het adres of de plaats van vestiging dan wel bij opheffing van de locatie van de bedrijfseenheid, is
de producent/handelaar verplicht CKCert cvba daarvan binnen één maand schriftelijk in kennis te stellen.
De producent/handelaar is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het toezicht
uitgevoerd door de accrediterende instantie, in het kader van de naleving van de voorwaarden en voorschriften bij deze VEGAPLAN
Standaard Niet-eetbare tuinbouwteelten gesteld.
De producent/handelaar staat CKCert cvba toe om de auditrapporten evenals de inspectierapporten van de betrokken overheden aan
VEGAPLAN over te maken.
De producent/handelaar verbindt zich ertoe om, in geval van een non-conformiteit of inbreuk op het toepassingsgebied van de VEGAPLAN
Standaard NET/Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie/Sectorgids Autocontrole voor de Handel in niet-eetbare
tuinbouwproducties, CKCert cvba zo vlug mogelijk in te lichten, zodat de integriteit van het uitgereikt certificaat door CKCert cvba kan
blijven gewaarborgd. De producent/handelaar laat de overheidsdiensten die een inbreuk hebben vastgesteld toe om CKCert cvba hierover
te informeren.
De producent/handelaar verleent het recht aan de auditor van CKCert cvba om zich te laten vergezellen van auditoren in opleiding.
Bij verandering van CKCert naar een andere certificatie-instelling, verschaft de producent/handelaar aan de nieuwe certificatie-instelling
steeds toegang tot de verslagen van de vorige audits.
De producent/handelaar moet elke wijziging in activiteiten melden die een impact kan hebben op de door CKCert afgeleverde certificaten.
De producent/handelaar is verplicht om in geval van opschorting of intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV
steeds CKCert hiervan op de hoogte te brengen.
CKCert verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken als erkend controleorgaan voor de toepassing van de algemene
beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) door de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een taak
van algemeen belang die wij uitvoeren in opdracht van het Vlaamse Gewest die opgenomen is in de Europese en Vlaamse regelgeving
inzake de toepassing van de algemene beginselen van geïntegreerde gewasbescherming door de professionele gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen.
Uw persoonsgegevens worden dan ook doorgegeven aan het Vlaamse Gewest, Departement Landbouw en Visserij, Koning Albert II-laan
35, bus 40, 1030 Brussel.
Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven en opgevraagd worden aan derden. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de
regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens
U kan de volledige privacyverklaring van het Departement Landbouw en Visserij terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy.
Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt
u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en Visserij: 02 552 74 35 of
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen die de regelgeving over de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens u toekent.
2.Duur
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De producent/handelaar verklaart zich te willen laten certificeren voor de VEGAPLAN Standaard NET/Sectorgids voor Plantaardige
Productie/Sectorgids voor Handel in niet-eetbare tuinbouwproducties 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 NET/Sectorgidsen 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.
De opvolgingsaudit moet tenminste maximaal 9 maanden en ten laatste 1 maand vóór de einddatum van het bestaande certificaat worden
uitgevoerd.
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 producent/handelaar 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 producent/handelaar of deze nieuwe OCI brengt CKCert cvba en
Vegaplan hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De overeenkomst met CKCert cvba vervalt hierbij.
De producent/handelaar verklaart kennis te hebben genomen van de modaliteiten beschreven in de certificeringregeling.

3.Facturatie
De producent/handelaar verbindt zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen zoals bepaald in de certificeringsregeling van de VEGAPLAN
Standaard NET/Sectorgids voor de Primaire Productie G040 mod A/B/D/Sectorgids voor de Handel in niet-eetbare tuinbouwproductie
G043. 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.

4. 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 en
www.belbeef.be voor CodiplanPLUS Rund. De landbouwer dient bij wijziging binnen één jaar na bekendmaking van Codiplan de wijzigingen
door te voeren, tenzij eventueel betrokken wetgeving vroeger in voege treedt.
Voor de Sectorgids G-040 staat de landbouwer de aanwezigheid van medewerkers van het FAVV toe tijdens de audit.
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.
Informatieoverdracht van landbouwer naar CKCert cvba: bij wijziging van het Ondernemingsnummer, de Vestigingseenheidsnummer, de
naam, het adres of de plaats van vestiging dan wel bij opheffing van de locatie van de bedrijfseenheid, zowel als bij elke wijziging in zijn
activiteiten, is de landbouwer verplicht CKCert cvba daarvan binnen één maand schriftelijk in kennis te stellen.
De landbouwer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door CKCert cvba alsook aan het toezicht uitgevoerd
door de accrediterende instantie, in het kader van de naleving van de voorwaarden en voorschriften bij deze Sectorgids voor de Primaire
Productie gesteld.
De landbouwer verleent het recht aan de auditor van CKCert cvba om zich te laten vergezellen van auditoren in opleiding.
Bij verandering van CKCert naar een andere certificatie-instelling, verschaft de landbouwer aan de nieuwe certificatie-instelling steeds
toegang tot de verslagen van de vorige audits.
De landbouwer moet elke wijziging in activiteiten melden die een impact kan hebben op de door CKCert afgeleverde certificaten.
De landbouwer is verplicht om in geval van opschorting of intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV steeds
CKCert hiervan op de hoogte te brengen.

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/attest 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
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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.
De opvolgingsaudit moet tenminste maximaal 9 maanden en ten laatste 1 maand vóór de einddatum van het bestaande certificaat worden
uitgevoerd.
Voor CodiplanPLUS Rund wordt in de loop van het 2de jaar van de looptijd van het certificaat een tussentijdse audit voorzien. Alle
voorschriften die op dat moment geldig zijn, worden gecontroleerd, dit is exclusief de sectorgidsvoorwaarden..
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 en door dezelfde OCI.
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
(onaangekondigd CodiplanPLUS Rund is steeds inclusief een controle van de sectorgidsvoorwaarden Rund). 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, en aanvaardt de modaliteiten beschreven in de certificeringregeling, dat deel
uitmaakt van het lastenboek CodiplanPLUS Rund.
Voor CodiplanPLUS Varkens is verplichte registratie nodig van antibioticaverbruik. (zie pagina 7/8).

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.
De rundveehouder is er van op de hoogte en aanvaardt dat CKCert cvba het gebruiksrecht voor het lastenboek CodiplanPLUS Rund
factureert en int in opdracht van Codiplan v.z.w.
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.

-

-

5. 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.

6. 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.
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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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