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AANVRAAG TOT AFWIJKING

AANKOOP VAN NIET- BIOLOGISCHE DIEREN
De EU-verordening voor biologische productie voorziet in een beperkte inbreng van niet-biologische dieren in een
veestapel of veebeslag zoals beschreven in artikel 9.3 van de (EU) verordening 889/2008.
Onder bepaalde omstandigheden kan dit percentage opgetrokken worden. Dit formulier staat u toe hiervoor een
aanvraag in te dienen bij Certisys
1. Artikel 9.3 van (EU) verordening 834/2007:
Wanneer voor de vernieuwing van een veestapel of een veebeslag niet-biologisch gehouden mannelijke zoogdieren en nietbiologische gehouden vrouwelijke zoogdieren die nog niet geworpen hebben, op een bedrijf worden binnengebracht, moeten
deze dieren daarna worden gehouden volgens de voorschriften van de biologische productie. Bovendien gelden voor het aantal
vrouwelijke zoogdieren dat per jaar op een bedrijf wordt binnengebracht, de volgende beperkingen:
a) de vrouwelijke dieren mogen maximaal 10% uitmaken van de volwassen paardachtigen of
inbegrip van bubalis en bizon, en maximaal 20% van de volwassen varkens,
schapen en geiten;

runderen,

met

b) op eenheden met minder dan 10 paardachtigen of runderen, of met minder dan vijf varkens, schapen en geiten
mag maximaal één dier per jaar voor vernieuwing binnengebracht worden.
2. Uitbreiding:
Indien een marktdeelnemer de inbreng van het percentage niet-biologisch gehouden dieren wil verhogen tot 40 %, zoals
vermeld in artikel 9.4 van de (EG) verordening 889/2008 en in het Ministerieel Besluit van 27/05/2011, kan hij hiervoor een
aanvraag indienen bij Certisys. Certisys maakt een advies over aan de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de
Vlaamse Overheid die de beslissing neemt over de aanvraag.

De afwijking wordt uitsluitend toegekend in de volgende bijzondere gevallen:
- wanneer het bedrijf aanzienlijk wordt uitgebreid;
- wanneer het bedrijf overschakelt op een ander ras;
- wanneer het bedrijf een nieuwe dierhouderijtak opzet;
- wanneer bepaalde rassen voor de landbouw verloren dreigen te gaan.
3. Opgelet:
Bij aankoop van niet-biologische runderen (in het bijzonder vrouwelijke dieren die nog niet geworpen hebben en mannelijke
dieren voor de fokkerij) en conventionele paardachtigen, moeten deze dieren, opdat ze in de toekomst op de markt kunnen
worden gebracht als afkomstig uit de biologische veeteelt, ten minste driekwart van hun levensduur volgens de Europese
wetgeving 834/2007 en 889/2008 worden gehouden (Artikel 38.1 van 889/2008).

Om uw aanvraag in te dienen, gelieve bijhorend formulier volledig in te vullen, uw aanvraag duidelijk te motiveren (met
bijhorende bewijzen) en terug te sturen naar:
CERTISYS bvba
Rue Joseph Bouché 57/3
5310 BOLINNE
Fax : 081/600 313
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Alle velden dienen ingevuld te worden
Naam en voornaam landbouwer die de
aanvraag indient

Adres landbouwer die de aavraag indient

Diersoort die binnengebracht zal worden

Aantal niet-biologische dieren die
binnengebracht zullen worden

Aantal volwassen biologische dieren van deze
diersoort die reeds aanwezig zijn op het bedrijf
Periode waarin de uitbreiding zal gebeuren

Herkomst van de niet-biologische dieren

Reden van de uitbreiding (zie voorwaarden in
artikel 9.4 van (EU) verordening 889/2008)

Datum:

Handtekening:

Advies Certisys aan ADLO conform MB27052011
Bovenvermelde aanvraag kan goedgekeurd worden: JA/NEE
Voorwaarden:..............................................................................................................................................
Opmerkingen: ….........................................................................................................................................
Datum : …................................. Naam: …....................................... Handtekening :

