BIO AANGIFTE - 2021
Indien na het verzenden van deze bio aangifte nog veranderingen optreden in uw percelen, gelieve ons deze
schriftelijk of via het document « kennisgeving van de percelen » (OR3202 op aanvraag) mee te delen
Ik bevestig hierbij dat de inlichtingen die ik op deze aangifte verstrekt heb, correct zijn.
NAAM : ……………………………………………………………………………Marktdeelnemernr. :……………………..
E-mail :

Indien niet correct, gelieve te verbeteren ….....................................

De marktdeelnemer geeft hierbij zijn toestemming aan de controleorganen om over de gegevens in de SANITEL
databank betreffende zijn kuddenummer te beschikken
Datum : ………………...Aantal pagina's : ….......

HANDTEKENING *:

Opgelet : Gelieve ALLE gevraagde inlichtingen te verstrekken. Vergeet niet het
document te ondertekenen. Zoniet krijgt u uw bio aangifte teruggestuurd.

1. PLANTAARDIGE PRODUCTIES
NIEUWE BIO PERCELEN ?
Indien ja, gelieve hun ligging aan te geven en/of een plan toe te voegen

O JA O NEE

Datum engagement bio productie voor deze percelen : …...........................
Plaatsnaam

Nr.verzamel Opper- Datum laatste gebruik niet
aanvraag vlakte conforme producten (1)

2019

Teelten
2020

2021

(1) Producten waarvan het gebruik niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 12§1, punt h) van Verordening (EG)
nr. 834/2007..

PERCELEN NIET MEER IN GEBRUIK VOOR BIOLOGISCHE TEELTEN ?
Plaatsnaam

Nr.verzaamelaanvraag

Oppervlakte

O JA O NEE
Redenen voor het nieuwe
gebruik
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2. TEELTPLAN 2021
Indien u uw percelen aangeeft bij de regionale overheid, gelieve een kopie van de GLB verzamelaanvraag +
fotoplannen toe te voegen
Als u uw percelen niet aangeef bij de regionale overheid, gelieve de onderstaande tabel in te vullen.
GLB
nr.
2020

GLB
nr.
2021

Opper
vlakte
(ha)

Plaatsnaam

OPPERVLAKTE BIOLOGISCH BEWERKT :.......................

Teelten

Bio (B) of
gangbaar (C)

OPPERVLAKTE GANGBAAR BEWERKT :......................

3. TEELTEN ONDER CONTRACT in 2021
Indien ja, gelieve onderstaande tabel te vervolledigen :
BETREFFENDE PERCELEN
Plaatsnaam

GLB Oppernr. vlakte

Teelt

PERSOON
Gebruikelijke
uitbater

Verantwoordelijke voor
de bio teelt dit jaar

Controleorgaan
andere partij

Gelieve de ligging aan te geven van de percelen waarvan u niet de gebruikelijke uitbater bent en/of een plan toe te
voegen. Gelieve ook de datum van aanmelding voor elk van deze percelen te vermelden.
Gelieve een kopie van het contract hierbij te voegen met vermelding van de verbintenissen van elke partij en de periode
waarvoor ze gelden.

4. NIEUWE PRODUCTEN DIE GECOMMERCIALISEERD ZULLEN
WORDEN

O JA O NEE

Heeft u nieuwe producten die als biologisch product gecommercialiseerd zullen worden?
Indien Ja : Om het ons mogelijk te maken uw certificaat op te stellen vóór het commercialiseren van de producten,
gelieve hieronder de producten aan te geven die u in 2021 wil commercialiseren (oogsten 2021 en oogsten van
vorige jaren indien u er nog in voorraad heeft) :
Te commercialiseren producten

Oogstjaar

Categorie (gangbaar, in omschakeling of bio)
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5. MESTSTOFFEN
Heeft u meststoffen die in 2020 op uw bedrijf binnengebracht werden en niet afkomstig zijn
van uw bedrijf?
Geleverd product

O JA O NEE

Leverancier

Hoeveelheid

Compost
Stalmest
Drijfmest

O JA O NEE

6. DIERLIJKE PRODUCTIES
Heeft u een kudde in bio aangemeld ?

Indien u nieuwe diersoorten wilt aangeven in de biologische productie, gelieve dit te doen via
kennisgevingsdocument OR3201 dat u kan vinden op onze website Certisys.eu of via ons secretariaat.

7. VOEDER - VEETEELT
Geef aan met welk voeder u uw dieren voedt. De fiches “rantsoenen” kunnen in bijlage bijgevoegd worden.
Herinnering : Volgens de wetgeving inzake biologische landbouw is het gebruik van voeder op basis van Genetisch
Gemodificeerde Organismen (GGO's) verboden.
Dieren :
Voeder

Bio ?

Herkomst

Kg / dier / dag

Dieren :
Voeder

Bio ?

Herkomst

Kg / dier / dag
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8. VOEDER – VOORRAAD

Datum inventaris :

…./…./…….

Geef uw actuele voorraad veevoeder aan (met inbegrip van gras en hooi) :
Soort voeder

Hoeveelheid

Bio / in omschakeling/
gangbaar

Oogstjaar

9. WERK UITGEVOERD DOOR DERDEN
Doet u beroep op een loonwerker of een andere landbouwer om de volgende landbouw
werken uit te voeren : sproeien, spreiden van meststoffen, zaaien,en/of oogsten ?

O JA O NEE

Indien ja, gelieve onderstaande tabel te vervolledigen :
Firma

Uitgevoerd werk

Teelt

VOORBEHOUDEN AAN CERTISYS - Ref. QT3501nl25 (22/12/2020) – Datum:....................Initialen:.........OK:.......

Pagina 4/4

