Aanvraag tot toelating van het gebruik
van niet-biologische ingrediënten in
biologische levensmiddelen
GOB_Brussel Economie en Werkgelegenheid – Landbouw
Kruidtuinlaan 20, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 800 32 63
E-mail: landbouw@gob.brussels

In te vullen door de
behandelende afdeling

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u de toelating om niet-biologische ingrediënten te gebruiken in biologische levensmiddelen.

Gegevens van uw bedrijf
1 Vul de gegevens van uw bedrijf in.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
voor- en achternaam
contactpersoon
e-mailadres
controleorgaan
Gegevens van het ingrediënt en van de producten
2 Vul de gegevens in van het ingrediënt.
naam
beschrijving
kwaliteitskenmerken
noodzakelijke hoeveelheid

kg per jaar

motivering hoeveelheid
reden van tekort
verwachte duur van tekort
3 Vul de gegevens in van de producten waarin u het ingrediënt wilt gebruiken.
De samenstelling van de producten mag u ook opnemen in een technische fiche die u bij dit formulier voegt.

naam

beschrijving

samenstelling
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4 Hoe hebt u vastgesteld dat het ingrediënt onvoldoende beschikbaar is in biologische kwaliteit?
Ik heb een beroep gedaan op BioForum. Voeg bij dit formulier een verklaring van BioForum.
Ik heb contact opgenomen met minstens drie potentiële leveranciers. Voeg de bewijsstukken daarvan bij dit formulier.

Ondertekening
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar dat het ingrediënt onvoldoende beschikbaar is in biologische kwaliteit.
Ik heb de bepalingen in verband met de privacyverklaring inzake de verwerking van persoonsgegevens gelezen
en ga akkoord dat de gegevens van de eventuele toelating conform artikel 29, lid 2 van verordening 889/2008
worden meegedeeld aan de Europese Commissie en de Lidstaten.

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voor- en achternaam
Aan wie bezorgt u dit formulier?
6 Bezorg dit formulier met de post of per e-mail aan het landbouwteam van Brussel Economie en Werkgelegenheid,
waarvan het adres vermeld staat in het formulierhoofd.

