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B: Specifieke voorwaarden 
 
1. Voorwerp 
 
Art. 1.1 De operator verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de lastenboeken/sectorgidsen aangekruist onder punt A. De operator is 

verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door de OCI alsook aan het toezicht uitgevoerd door de 
accrediterende instantie. 

Art. 1.2 Iedere latere wijziging aan de lastenboeken/gidsen aangekruist onder punt A zullen vooraf door de OCI ter kennis gebracht 
worden aan de operator. De geldende versie is ook raadpleegbaar op de websites van de lastenboekbeheerders. Bijkomend voor 
de overeenkomst Vegaplan Standaard: De operator dient bij wijziging binnen één jaar na bekendmaking van Vegaplan de 
wijzigingen door te voeren, tenzij de wetgeving vroeger in voege treedt. 

Art. 1.3 De operator verbindt er zich toe om onderliggend contract uitsluitend met de bovenvermelde OCI in het kader van de 
aangekruiste lastenboeken/gidsen aangekruist onder punt A aan te gaan. 

Art. 1.4 De operator verklaart dat de OCI noch de individuele OCI-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 operator dit onmiddellijk melden aan de OCI. 

Art. 1.5 De operator verleent het recht aan lastenboekbeheerder (en/of QS in het kader van CodiplanPlus varkens) 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 van toepassing. 

Art. 1.6 De operator toelaat dat de auditrapporten door de OCI aan de lastenboekbeheerder worden overgemaakt. Dit auditrapport bevat 
de elektronische controle checklijst. Dit slaat zowel op initiële, onaangekondigde, uitbreiding als opvolgingsaudits.  

Art. 1.7 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 operator verplicht de OCI daarvan binnen één maand schriftelijk in 
kennis te stellen. 

Art 1.8 Enkel van toepassing voor CodiplanPlus Rund en/of CodiplanPlus Varkens: De operator is er zich van bewust dat certificatie 
volgens deze lastenboeken enkel mogelijk zijn in combinatie met een attestatie of certificatie volgens de sectorgids voor de 
primaire dierlijke productie (G-040) voor het hoofdstuk “Rund” (voor CodiplanPlus Rund) en “Varkens” (voor CodiplanPlus 
Varkens). 

Art. 1.9 Enkel van toepassing voor CodiplanPlus varkens: Bij het 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. 

Art. 2.0 Enkel van toepassing voor CodiplanPlus Rund: De landbouwer is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de OCI het gebruiksrecht 
van het lastenboek CodiplanPlus Rund factureert en int in opdracht van Codiplan vzw. 

Art. 2.1 De operator verbindt zich ertoe om, in geval van een non-conformiteit of inbreuk op het toepassingsgebied van de Vegaplan 
Standaard en/of G-040, de OCI zo vlug mogelijk in te lichten, zodat de integriteit van het uitgereikt certificaat door de OCI kan 
blijven gewaarborgd. De operator laat de overheidsdiensten die een inbreuk hebben vatgesteld toe om de OCI hierover te 
informeren. 

 
2A. Enkel van toepassing voor de Vegaplan Standaard PPP v3.0 dd 04.07.19 vs. Sectorgids Autocontrole G040 v4.0 dd 04.07.19 
 
Art. 2A.1  Door de Vegaplan Standaard toe te passen, beantwoordt de landbouwer ook meteen aan de eisen van de Sectorgids (luik 

plantaardige productie – Modules A en B), gezien de eisen van deze gids integraal opgenomen zijn in de Vegaplan Standaard. De 
landbouwer die zijn bedrijf voor de Vegaplan Standaard laat certificeren voor alle plantaardige producties die binnen zijn 
onderneming aanwezig zijn en die binnen de scope van de Sectorgids (module A of B) vallen, ontvangt na de positieve audit een 
gecombineerd certificaat voor de sectorgids en voor de Vegaplan Standaard. Dankzij dit gecombineerde certificaat kan de 
landbouwer genieten van de bonus op de jaarlijkse FAVV bijdrage en van de lagere frequentie van de inspecties door het FAVV. 
Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige activiteiten gunstig geauditeerd werden door 
een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of  door het FAVV. In het geval bepaalde activiteiten NIET bedekt zijn door de 
Vegaplan Standaard maar wel de eisen uit de Sectorgids beantwoorden, worden twee certificaten uitgereikt: één voor de 
Sectorgids (voor alle activiteiten) en één voor de Vegaplan Standaard voor een deel van de activiteiten. 

 
2B.            Enkel van toepassing voor de Vegaplan Standaard LW v1.0 dd 30.05.16 vs. Sectorgids Autocontrole G033 v2.0 dd 30.05.16 
 

Art. 2B.1 Door de Vegaplan Standaard toe te passen, beantwoordt de loonwerker ook meteen aan de eisen van de Sectorgids voor de 
Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken (G-033), gezien de eisen van deze gids integraal opgenomen zijn in de Vegaplan 
Standaard. De loonwerker die zijn bedrijf voor de Vegaplan Standaard laat certificeren voor al de activiteiten aanwezig in zijn 
bedrijf en die binnen de scope van de Sectorgids vallen, ontvangt na de positieve audit een gecombineerd certificaat voor de 
sectorgids en voor de Vegaplan Standaard. Dankzij dit gecombineerde certificaat kan de loonwerker genieten van de lagere 
frequentie van de inspecties door het FAVV. Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige 
activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde sectorgids of  door het FAVV. In het geval 
bepaalde activiteiten NIET bedekt zijn door de Vegaplan Standaard maar wel de eisen uit de Sectorgids beantwoorden, worden 
twee certificaten uitgereikt: één voor de Sectorgids (voor alle activiteiten) en één voor de Vegaplan Standaard voor een deel van 
de activiteiten. 

 
3. Duur 
 
Art. 3.1 De operator verklaart zich te willen laten certificeren voor de lastenboeken aangegeven onder punt A door een erkende OCI. De 

aanvraag gaat in op de datum van de ondertekening van de overeenkomst.  
Art. 3.2 Binnen 9 maand na de ondertekening van deze overeenkomst moet de audit plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt deze 

overeenkomst automatisch.  
Art. 3.3 Het certificaat voor de aangegeven lastenboeken onder punt A hebben een looptijd van 3 jaar, en gaat in op het moment van de 

positieve certificatiebeslissing door de OCI. Uitzondering voor CodiplanPlus Rund & CodiplanPlus Varken: Indien de audit 
uitgevoerd wordt op een bedrijf die reeds over een G-037 of een G-040 attest of certificaat beschikt kan de looptijd van het 
certificaat eenmalig korter of langer zijn dan 3 jaar, want de einddatum voor de certificaten van deze 2 lastenboeken is steeds 
dezelfde als die van het G-037 of G-040 C certificaat of attest. 

Art. 3.4 De OCI zal de operator ten vroegste 9 maanden voor het verstrijken van het certificaat uitnodigen tot het vastleggen van een 
auditdatum waarop de verlengingsaudit kan plaatsvinden. Enkel van toepassing voor de lastenboeken CodiplanPlus Rund/Varken: 
De verlengingsaudit voor de certificaten van deze lastenboeken moet steeds samen met de audit voor de sectorgids voor de 
primaire productie (G-040) uitgevoerd worden. 

Art. 3.5 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.  

Art. 3.6  Wordt het certificaat verlengd door de OCI met wie deze overeenkomst afgesloten is, dan wordt deze overeenkomst automatisch 
met 3 jaar verlengd.  

Art. 3.7  Wordt het certificaat niet verlengd door de OCI met wie deze overeenkomst afgesloten is, dan vervalt deze overeenkomst. 
Art. 3.8  De operator 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 operator of deze nieuwe OCI brengt de oorspronkelijke OCI en Codiplan/Vegaplan hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.  
De overeenkomst met de oorspronkelijke OCI vervalt hierbij.  

Art. 3.9 De operator verklaart kennis te hebben genomen van en aanvaardt de modaliteiten beschreven in de certificeringregeling voor de 
lastenboeken/gidsen aangegeven in punt A van deze overeenkomst. 
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Art. 3.10 Enkel van toepassing voor het lastenboek CodiplanPlus Rund: In de loop van het tweede jaar van de looptijd van het certificaat zal 

een tussentijdse audit worden uitgevoerd. Tijdens de tussentijdse audit worden alle voorschriften van het CodiplanPlus Rund 
lastenboek die op dat moment van toepassing zijn, gecontroleerd door de OCI. Daarnaast zal bij 10% van de gecertificeerden , op  

 
 
 
 een willekeurig moment tijdens de looptijd van het certificaat, een onaangekondigde audit worden uitgevoerd. Hierbij worden alle 

voorschriften van het CodiplanPlus Rund – lastenboek die op dat moment van toepassing zijn, gecontroleerd door de OCI. 
Art. 3.11 Enkel van toepassing voor het lastenboek CodiplanPlus Varken: Bij 20% van het totaal aantal gecertificeerde bedrijven, zal in de 

een onaangekondigde audit (spotaudit) uitgevoerd worden. Dit is een beperkte audit, waarbj de daartoe ontworpen spotaudit 
checklijst dient gebruikt te worden. Deze checklijst neemt naast de bovenwettenlijke CodiplanPlus Varken-eisen, ook enkele 
bepalingen uit de sectorgids over. 

 
4. Facturatie 
 

Art. 4.1 Enkel van toepassing voor de sectorgids G-040 Primarie Dierlijke Productie, G-040 Primaire Plantaardige Productie en de 
Vegaplan-Standaard. De operator verbindt zich ertoe een jaarlijkse vergoeding van € 22,00/jaar excl. BTW, te betalen per gids 
voor het gebruiksrecht, dit zoals bepaald in de certificeringregeling van de gidsen in de primaire productie. 
De inning gebeurt door de OCI voor een periode van 3 jaar of € 66,00 excl. BTW/gids in de primaire productie. 
Het gebruiksrecht voor de Vegaplan Standaard Loonwerk / G-033 bedraagt voor een periode van 3 jaar € 150,00 of € 250,00 euro 
afhankelijk van wel of niet aangesloten zijn bij Landbouw-Service vzw. 

Art. 4.2 Alle facturen van de OCI of een gemachtigde derde zijn contant betaalbaar. Vanaf de vervaldag (30 dagen na facturatiedatum) 
brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rente op, gelijk aan de 
rentevoet bepaald in art. 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 
augustus 2002. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 14 dagen na verzending van een 
aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10% van het op 
de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. 

Art. 4.3 De operator verbindt zich ertoe de eventuele aanpassingen aan de vergoeding, zoals beslist door de Raad van Bestuur van de 
vzw’s die de gidsen/lastenboeken beheren na te leven. 

 
5.              Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken (van toepassing voor CodiplanPlus Rund) 

 
Art. 4.1  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 
 
6.              Voorafgaande overeenkomsten en nietige bedingen (van toepassing voor CodiplanPlus Rund) 

 
Art. 6.1 Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaandelijke mondelinge en schriftelijke afspraken 
Art. 6.2 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 de overige bepalingen van deze overeenkomst blijft 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. 

 
7. Registratie in de databank 
 
Art. 7.1 De elektronische registratie van zijn bedrijfsgegevens en certificatiestatus is omwille van facturatie van het gebruiksrecht. De 

operator verklaart zich akkoord met het feit dat zijn administratieve gegevens, de checklist en de status van zijn bedrijf in de 
databank van Vegaplan, Codiplan en/of Belbeef worden opgenomen. Deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en kunnen enkel 
geconsulteerd worden door de beheerders en de OCI waarmee een overeenkomst werd afgesloten. De administratieve gegevens 
en de status van het bedrijf kunnen enkel geconsulteerd worden door de afnemers (aangesloten bij Vegaplan/Codiplan/Belbeef) 
en kunnen indien nodig aan de bevoegde overheden worden gecommuniceerd.  

Art. 7.2  Enkel voor CodiplanPlus Rund: De landbouwer verklaart zicht 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 van Codiplan vzw en Belbeef vzw. Evenzo geefg 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 rundveehouder en Codiplan vzw (de beheerder van het 
GLR) ondertekend worden, samen met deze overeenkomst. Zolang dit niet gebeurd is, kunnen geen runderen onder het GLR 
gecommercialiserd worden. 

Art. 7.3 Afnemers die hiertoe een aanvraag bij Codiplan indienen kunnen de certificatiestatus betreffende de Autocontrolegids Primaire 
Dierlijke Productie (G-040) van de deelnemers raadplegen, om de kwaliteit van hun aangekochte producten te kunnen 
garanderen. Als landbouwer kan u indien u dat wenst ervoor opteren dat uw gegevens niet raadpleegbaar zijn voor deze 
afnemers. Gelieve de aanwezige verklaring op dit contract aan te geven. 

8.              Activiteiten 

 
 
Art.8.1  De operator attesteert door het ondertekenen van deze overeenkomst dat er geen andere activiteiten uitgevoerd worden op het 

bedrijf dan aangegeven op pagina 2 en/of 3. De operator attesteert door het ondertekenen van deze overeenkomst dat hij elke 
verandering in zijn activiteiten en bedrijfsgegevens zal melden aan de betrokken LCE en aan Inscert Partner NV.  

Art.8.2 In het geval de audit op een moment uitgevoerd werd waarbij een bepaalde diersoort afwezig was, dan staat dit op het 
auditrapport aangegeven. Door ondertekening van dit contract, verklaart de operator dat hij de intentie heeft om de betrokken 
diersoort terug te kweken en geeft hiervoor een indicatieve datum op. Door de ondertekening van dit contract, verbindt de 
operator er zich ook toe om Inscert Partner onmiddellijk op de hoogte te brengen van zodra de betrokken diersoort terug 
aanwezig is op het bedrijf. 

 

 

 

 

 


