BERICHT AAN DE OCI
NUMMER : 2014/2

Datum:

12.09.2014

Opgesteld door:

G. FICHEFET

Lastenboek:

Vegaplan Standaard

Betreft:

Controle over de duurzaamheid van de biomassa van
agrarische oorsprong

Vier eisen, onder punt 4.18 van de Vegaplan Standaard, hebben betrekking op de
duurzaamheid van de biomassa van agrarische oorsprong.
Ze zijn toepasselijk op volgende activiteiten:
-

Granen,
olieen
eiwithoudende
gewassen
biobrandstoffen/vloeibare biomassa industrie (GOEG b)

bestemd

voor

de

-

Suikerbieten bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibare biomassa industrie (B b)

Wij vestigen uw aandacht op een aantal elementen die in aanmerking moeten worden
genomen bij het certificeren van betrokken activiteiten:
-

De landbouwer moet in het bezit zijn van een door hem getekende “Verbintenis
duurzame productie van biomassa bestemd voor hernieuwbare energie”. Dit wordt
gecontroleerd tijdens de audit.

-

Eis 4.18.1* stelt dat Biomassa afkomstig moet zijn van cultuurgrond die al voor
01/01/2008 werd gebruikt. De landbouwer dient dus te beschikken over zijn
verzamelaanvraag van 2007 met vermelding van het statuut (teeltcode) van de
percelen die aantoont dat de percelen al voor 01.01.2008 als cultuurgrond in
gebruik waren. De landbouwer kan de verzamelaanvraag gratis bij de gewestelijke
administratie bekomen.
Als blijkt dat een perceel na 01.01.2008 gescheurd werd en omgezet werd in
cultuurgrond (het perceel is dut niet meer « duurzaam »), moet de landbouwer op
zijn verbintenisdocument het perceelsnummer en de oppervlakte van bedoeld
perceel vermelden en het document aan zijn afnemer bezorgen. Indien deze
informatie niet

in

het

verbintenisdocument

vermeld

wordt, kan

de non-

conformiteit pas worden opgeheven wanneer de landbouwer het bewijs heeft
geleverd dat de afnemer bedoelde informatie heeft ontvangen.
-

Indien percelen na 01.01.2008 overgenomen werden (aankoop, huur) en de
nieuwe landbouwer/eigenaar de teeltcode van voor 01.01.2008 niet kent, kan hij
deze informatie bij de gewestelijke administratie gratis bekomen door zijn
perceelsnummer te vermelden. De informatie moet vervolgens aan de OCI worden
verschaft.

Door middel van het onderstaande document kan de landbouwer de nodige aanvraag
doen bij de gewestelijke administratie.
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Mevrouw/Mijnheer:

...............................................................

Adres:

...............................................................
...............................................................
...............................................................

Tel:

...............................................................

Ondernemingsnummer (BTW): .............................................................
Producentnummer: ..........................................................
BETREFT VOLGENDE AANVRAAG:
□

Verzamelaanvraag 2007

□

Statuut (teeltcode) van een perceel in 2007

Beste Mijnheer, beste Mevrouw,
In het kader van het certificeren van de duurzaamheid van de biomassa bestemd voor de
biobrandstoffen, moet ik aan de certificeringsinstelling het bewijs aanleveren dat de
bieten / granen, olie- en eiwithoudende gewassen bestemd voor de biobrandstoffen
afkomstig zijn van percelen die al voor 01.01.2008 als cultuurgrond in gebruik waren.
Mag ik u dus vriendelijk vragen mij de volgende documenten te willen bezorgen:
□ De verzamelaanvraag van 2007 van mijn bedrijf
□ Het statuut (teeltcode) in 2007 van het perceel/de percelen aangekocht/gehuurd na
01.01.2008, geïdentificeerd door volgend(e) nummer(s):
Perceel n°...............................................................
Perceel n°...............................................................
Perceel n°...............................................................
Perceel n°...............................................................
Perceel n°...............................................................
Alvast vriendelijk bedankt.
Hoogachtend,
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BERICHT AAN DE OCI
NUMMER : 2014/2

Te sturen naar :
Vlaamse overheid
Buitendiensten
ANTWERPEN

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 72
2018 ANTWERPEN
E-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be

LIMBURG

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer Limburg
Vlaams Administratief Centrum (Blok A,
niveau 2)
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
E-mail: mib.limburg@lv.vlaanderen.be

VLAAMS-BRABANT

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 102
3000 LEUVEN
E-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

OOST-VLAANDEREN

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 102
9000 GENT
E-mail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-laan 1.2, bus 102
8200 Brugge
Tel. 050 24 76 20 | Fax: 050 24 76 01
E-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
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Service Public de Wallonie

WAVRE

HUY

Buitendiensten

Directeur

Avenue Pasteur 4
1300 Wavre
Tél. 010/23.37.40
Fax. 010/23.37.99

Claire Bodeux

Chaussée de Liège 39
4500 Huy
Tél. 085/27.34.20
Fax. 085/23.36.58

Luc Hennuy

MALMEDY

Av. des Alliés 13
4960 Malmedy
Tél. 080/44.06.10
Fax. 080/44.06.30

Marie-Josée Paquet

CINEY

Rue E. Dinot 30
5590 Ciney
Tél. 083/23.07.48
Fax. 083/22.04.05

Thierry Mahaut

LIBRAMONT

Rue Fleurie 2
6800 Libramont
Tél. 061/26.08.30
Fax. 061/26.08.62

Bruno Dineur

THUIN

Rue du Moustier 13
6530 Thuin
Tél. 071/59.96.00

Grégoire de Munck

ATH

Chemin du Vieux Ath 2c
7800 Ath
068/27.44.00

Charles Langhendries
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