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Coronavirus – Impact op de certificeringen 

     __________________________________________ 
 

Rekening houdend met de maatregelen die 

de federale regering op 17/03/2020 heeft 

afgekondigd om een verdere verspreiding van het coronavirus te voor-

komen, heeft het FAVV toegestaan dat de audits voor de autocontrole-

gidsen kunnen worden uitgesteld tijdens het van kracht zijn van deze 

maatregelen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de bonus op de jaar-

lijkse heffing. Dit geldt dus ook voor de Vegaplan – en Codiplanaudits.  

Om de toegang tot de markt voor landbouwproducten te garanderen, zijn alle certificaten die tussen 

17 maart en eind april kwamen te vervallen, administratief verlengd tot 31.05.2020. De certi-

ficaten die kwamen te vervallen in de maand mei, zijn administratief verlengd tot 30.06.2020.  

U kunt steeds uw eigen certificatiestatus controleren op onze site, via de volgende URL : https://prod.pri-

maryproduction.be/login  
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     Relevante bioveiligheidsmaatregelen ter bestrijding van Covid-19 in de au-

tocontrolegidsen, de Vegaplan Standaard en de CodiplanPLUS lastenboeken 

______________________________________________________ 

De Covid-19-crisis vereist van ons allen dat we de bioveiligheidsmaatregelen strikt naleven. Om het risico 

op besmetting te beperken, zijn sinds 18 maart de meeste Vegaplan en Codiplan audits bij de landbouw-

bedrijven uitgesteld.  

Deze audits kunnen echter niet eeuwig uitgesteld worden. Controle-instellingen en hun auditoren zijn zich 

aan het voorbereiden om in de komende weken de audits weer geleidelijk op te starten, hierbij maximaal 

rekening houdend met de richtlijnen van de federale overheid. De OCI’s vallen onder de zogenaamde 

“controle – en inspectiediensten”, die bij ministerieel besluit1 als cruciale sectoren en essentiële diensten 

worden beschouwd. 

Waakzaamheid is geboden als het gaat om het respecteren van hygiënemaatregelen en zeker als u in 

contact komt met leveranciers, auditoren, vervoerders, aannemers, aangekochte dieren etc.  

 

We herinneren u aan enkele bioveiligheidsmaatregelen die opgenomen zijn in de door ons beheerde gidsen 

en lastenboeken, en die ook kunnen bijdragen aan een goede preventie tegen Covid-19. Deze maatregelen 

zijn zeker ook nuttig in het kader van het heropstarten van de audits.  

 

Bioveiligheidsmaatregelen bij de landbouwbedrijven  

 

1) Het bedrijf en de omgeving moeten proper en net zijn. 

2) Het bedrijf beschikt over :  

➢ Verharde laad- en losplaatsen die gemakkelijk kunnen worden gereinigd en ontsmet.  

➢ Een correct gebruikt voetbad (gebruik van ontsmettingsmiddelen/"toegelaten biociden"); in be-

paalde bedrijven is dit verplicht bij de in- en uitgang van het bedrijf. 

➢ Werkkledij en -schoeisel.  

➢ Een plaats om handen te wassen.  

➢ Een plaats om kadavers op te slaan. 

 

1 Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
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3) De toegang van onbekende personen tot het bedrijfsterrein wordt vermeden, bijvoorbeeld door middel 

van een bord "Verboden toegang voor onbevoegden”. Het bedrijf moet zodanig worden afgesloten dat 

de stallen/gebouwen alleen toegankelijk zijn na aanmelden bij de verantwoordelijke. Binnen het bedrijf 

moeten alle personeelsleden en professionele bezoekers de persoonlijke- en bedrijfshygiënische maat-

regelen respecteren. Op de meeste veebedrijven wordt een bezoekersregister bijgehouden. 

4) Nodige maatregelen :  

➢ Schoenen en werkkledij moeten beschikbaar zijn en moeten verplicht worden gebruikt door alle 

externe personen die het bedrijf betreden. Het wordt aanbevolen om de bezoeker te voorzien van 

de nodige uitrusting (al dan niet wegwerpbaar) om het hele lichaam te beschermen tegen vuil, 

verontreiniging en overdracht van ziekteverwekkers. Voorbeelden van werkkledij zijn overalls en 

schorten. Voorbeelden van schoeisel zijn laarzen, gesloten klompen en plastiek overschoenen voor 

eenmalig gebruik. 

➢ Wastafel met stromend water voor het wassen van de handen, 

zeep, handdoeken of papier en vuilnisbak.  Was de handen met 

vloeibare zeep. Indien er personeel in dienst is en er bewerking 

van de producten plaatsvindt, moet het opschrift "verplichting 

om na gebruik van het toilet de handen te wassen" in de 

buurt van het toilet opgehangen zijn. 

 

5) Maak alle apparatuur geregeld schoon, zodat deze proper blijft (hygiënische omstandigheden voor de 

productie, de opslag en het transport van voedsel). 

 

De landbouwer zorgt ervoor dat het personeel dat de plantaardige producten bewerkt, gezond is en 

vrij van ziekten die via de bewerkte planten kunnen worden overgedragen, geen ontstoken wonden, in-

fecties of huidletsels heeft, en op de hoogte is van de gezondheidsrisico's. Tijdens de bewerking, de oogst 

en de directe verkoop van plantaardige producten moet het personeel specifieke instructies inzake hygiëne 

volgen, d.w.z.:  

- Besmettelijke ziekten en huidaandoeningen moeten aan de verantwoordelijk worden gemeld. 
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- Open wonden moeten gewassen en gedesinfecteerd worden, en bedekt met een pleister  in 

productafwijkende kleur. Bij grote, open wonden aan de handen – al dan niet bedekt met een 

verband - dient een handschoen gedragen te worden. 

- Handen worden gewassen met behulp van vloeibare zeep of van een reinigingsoplossing op 

alcoholbasis (en worden gedroogd):  

o Telkens na ieder toiletbezoek  

o Telkens voor de aanvang van de oogst/ de bewerking 

o Na een activiteit die verontreiniging kan veroorzaken. 

- Handen worden gewassen en kledij vervangen na het gebruik van gewasbeschermingsmidde-

len.  

- Nagels zijn kort en verzorgd, kunstnagels en nagellak zijn verboden, behalve wanneer hand-

schoenen worden gedragen.  

- Haar is verzorgd, lang haar is bijeengehouden.  

- Loshangende sieraden zijn verboden.  

- De werkkledij moet zodanig ontworpen zijn dat er geen delen van deze kledij in de geoog-

ste/bewerkte producten kunnen terechtkomen. 

- Eten, drinken en roken is verboden tijdens de oogst en de bewerking.  

- Probeer hoesten en  niezen te vermijden. Wanneer het toch gebeurt, doe dit niet in de richting 

van andere personen, doe het bij voorkeur in een papieren zakdoek die je na gebruik onmid-

dellijk de vuilnisbak gooit, en indien je geen zakdoek bij de hand hebt doe je het  in de holte 

van je elleboog. 

 

 

 

 

Voor bedrijven met dierlijke productie is het evident de bioveiligheidsmaatregelen rigou-

reus te blijven toepassen, om insleep van dierziekten op het veebedrijf te voorkomen. 

Deze maatregelen zijn terug te vinden in de diersoortspecifieke hoofdstukken van de 

sectorgids.  


