
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2008/202819]
25 JULI 2008. — Ministerieel besluit betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie

van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering
bestemde producten

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest,
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het
gebied van Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 9 november 2006;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
inzonderheid op artikel 3, § 1, 1o en 4o, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de
Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94,
(EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, het laatst
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij titels IV en IVbis van die verordening
ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen, het laatst
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1548/2007 van de Commissie van 20 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, artikel 2,
§ 6, 2o, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen
voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001
betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 8 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel
in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en tot bepaling van de controlebevoegdheden bij het uitoefenen van
het toezicht op de uitvoering van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-
en zeevisserijproducten, voor wat betreft de bevoegdheden van het Agentschap voor Landbouw en Visserij;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het
gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de
Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2007;
Gelet op het advies 44.600/3 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities en toegestane grondstoffen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o oogstaangifte : de aangifte van de hoeveelheid geoogste grondstoffen die door de aanvrager aan de bevoegde
instantie tijdig moet bezorgd worden om de betaling van de steun te kunnen ontvangen;

2o leveringsaangifte : de aangifte van de hoeveelheid ontvangen grondstoffen, geleverd door de aanvrager,
die door de erkende inzamelaar of erkende eerste verwerker aan de bevoegde instantie tijdig bezorgd moet worden;

3o Verordening (EG) nr. 1782/2003 : Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot
vaststelling van de gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende
wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001,
(EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001,
het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1182/2007 van de Commissie van 26 september 2007;

4o Verordening (EG) nr. 796/2004 : Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem
waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 972/2007
van de Commissie van 20 augustus 2007;

5o Verordening (EG) nr. 1973/2004 : Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij titels IV
en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van
grondstoffen, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 993/2007 van de Commissie van 27 augustus 2007.

Art. 2. Met behoud van de toepassing van artikel 143, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1973/2004 en
overeenkomstig artikel 167 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 wordt de productie van vezelvlas en vezelhennep,
bestemd voor de vezelproductie, uitgesloten van de regeling, vermeld in hoofdstuk 16 van Verordening (EG)
nr. 1973/2004. Bij de teelt van andere vezelhennep dan die welke bestemd is voor de productie van vezels, moeten de
voorwaarden in artikel 4, § 5, van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de
modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling
van bepaalde steunregelingen en tot toepassing van de randvoorwaarden gerespecteerd worden.

HOOFDSTUK II. — Voorwaarden voor de aanvrager

Art. 3. Naast de voorwaarden voor de aanvrager, vermeld in Verordening (EG) nr. 1973/2004, legt de aanvrager
die op uit productie genomen grond grondstoffen produceert voor de vervaardiging van niet rechtstreeks voor voeding
of vervoedering bestemde producten als vermeld in artikel 145, 1, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1973/2004,
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uiterlijk op de uiterste datum van indiening van de verzamelaanvraag het contract voor dat gesloten werd met een
erkende inzamelaar of een erkende eerste verwerker en dat voldoet aan de voorwaarden die bepaald zijn in
hoofdstuk IV.

De aanvrager heeft ook recht op steun als het contract gesloten is met een niet-erkende inzamelaar die werkt onder
delegatie van een erkende eerste verwerker, zoals is vastgesteld in artikel 145, 4, van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

Art. 4. § 1. Na iedere oogst en uiterlijk op 31 oktober van het oogstjaar doet de aanvrager bij de bevoegde instantie
aangifte van de totale hoeveelheid geoogste grondstof, per soort en per type de totale geoogste en geleverde
hoeveelheid, alsook van de identiteit van de persoon aan wie geleverd werd, zoals is vastgesteld in artikel 154, 1,
van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid mag de oogstaangifte van silomaïs uiterlijk op 30 novem-
ber ingediend worden en mag de oogstaangifte voor suikerbieten, aardperen en cichoreiwortels uiterlijk op
31 december ingediend worden. De postdatum geldt als bewijs.

§ 2. De aanvrager is verplicht de volledige geoogste hoeveelheid grondstof af te leveren aan een inzamelaar of
eerste verwerker. De hoeveelheid die de aanvrager daadwerkelijk levert komt minstens overeen met de representatieve
opbrengst zoals bepaald door de bevoegde instantie volgens artikel 153 van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

HOOFDSTUK III. — Gebruik van grondstoffen op het eigen bedrijf

Art. 5. In afwijking van artikel 4, § 2, en met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in
artikel 146, 2, van Verordening (EG) nr. 1973/2004, kan de aanvrager de landbouwgrondstoffen gebruiken of verwerken
op het eigen bedrijf, zoals is vastgesteld in artikel 146, 1, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

De aanvrager die tegelijk ook eerste verwerker en gebruiker is van de grondstoffen op zijn eigen landbouwbedrijf,
dient in plaats van een contract uiterlijk op de uiterste datum van indiening van de verzamelaanvraag een schriftelijke
verklaring in bij de bevoegde instantie en voert een specifieke boekhouding per soort grondstof waarop minimaal de
geoogste en de verwerkte hoeveelheid grondstoffen vermeld staan.

De bevoegde instantie kan naast de grondstoffen, vermeld in artikel 146, 1, a), van Verordening (EG) nr. 1973/2004,
ook andere grondstoffen toestaan voor gebruik als brandstof voor de verwarming van zijn landbouwbedrijf of voor de
productie van energie of van biobrandstoffen op zijn landbouwbedrijf. Hiervoor moet de aanvrager een schriftelijke
aanvraag indienen bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie deelt de aanvaarding of de weigering van de
aanvraag mee binnen een maand.

De grondstoffen worden door de aanvrager rechtstreeks gebruikt of verwerkt uiterlijk op 31 juli van het tweede
jaar na het oogstjaar. Het energieproduct dat op het landbouwbedrijf verkregen is, wordt beschouwd als een
eindproduct van de verwerking van de geoogste grondstoffen.

De aanvrager kan voor het gebruik van de grondstoffen op het eigen landbouwbedrijf ook gebruikmaken van
equivalente hoeveelheden. In dat geval moet de aanvrager dat steeds schriftelijk melden bij de bevoegde instantie.

In geval van productietekorten ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden of overmacht kan de aanvrager
dezelfde procedure volgen als die vermeld in artikel 7, § 2, voor aanvragers met een contract met een erkende
inzamelaar of eerste verwerker.

HOOFDSTUK IV. — Het contract

Art. 6. Het contract dat gesloten is tussen de aanvrager en de erkende inzamelaar of erkende eerste verwerker op
grond van artikel 147, 1, van Verordening (EG) nr. 1973/2004, wordt door beide partijen gedateerd en ondertekend.

Met behoud van de toepassing van artikel 147, 2 van Verordening (EG) nr. 1973/2004, vermeldt het contract
aanvullend :

1o de oppervlakte per landbouwstreek van iedere verbouwde soort en van ieder type;

2o bij oliehoudende zaden per soort en per type de verwachte hoeveelheid grondstof en alle voor de levering
daarvan geldende voorwaarden. Die hoeveelheid moet ten minste gelijk zijn aan de beteelde oppervlakte,
vermenigvuldigd met de door de bevoegde instantie aanvaarde representatieve opbrengst voor de grondstof in
kwestie.

De aanvrager kan gedurende eenzelfde campagnejaar per type grondstof maar één contract afsluiten met één
erkende inzamelaar of erkende eerste verwerker, zoals is vastgesteld in artikel 147, 4, van Verordening (EG)
nr. 1973/2004.

Art. 7. § 1. De partijen kunnen het contract wijzigen voor de uiterste indieningsdatum voor wijzigingen van de
verzamelaanvraag door een verklaring voor contractswijzigingen in te dienen die door beide partijen werd
ondertekend.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid is, na de uiterste indieningdatum voor wijzigingen van de
verzamelaanvraag, een contractswijziging mogelijk voor zover die wijziging geen verhoging van de steun meebrengt.
De contractswijziging wordt alleen toegestaan als de oppervlakten in kwestie niet het voorwerp hebben uitgemaakt van
een controle die geleid heeft tot vaststelling van onregelmatigheden of als de bedrijfsleider niet op de hoogte werd
gebracht van een belangrijke controle. Bovendien moet bij contractswijziging waarbij de oppervlakte vermindert,
de weggevallen oppervlakte wel voldoen aan de braakverplichtingen.

§ 2. De aanvrager is verplicht minstens de representatieve hoeveelheid te leveren aan de inzamelaar of eerste
verwerker. Een productietekort kan in uitzonderlijke omstandigheden, als vermeld in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1973/2004, aanvaard worden voor zover dit tekort niet hoger is dan 10 % van de representatieve hoeveelheid. De
aanvrager stuurt de verklaring van het productietekort naar de buitendienst binnen tien werkdagen nadat de
landbouwer dat tekort heeft vastgesteld.

Indien de uiteindelijk geleverde hoeveelheid overeenstemt met minder dan 90 % van de vastgelegde
representatieve hoeveelheid, bezorgt de aanvrager daartoe aan de buitendienst het bewijsstuk van geleden teeltschade
dat, behalve bij overmacht, opgesteld wordt door een van onderstaande instanties :

1o de commissie voor de vaststelling van schade aan teelten;

2o een ambtenaar van de bevoegde instantie of van een buitendienst van die bevoegde instantie;

3o een ambtenaar van een andere landbouwkundige instantie van de Vlaamse overheid of van de provincie.

Een schadedossier kan pas aanvaard worden als het vóór of tijdens de oogst werd opgesteld.
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Als de verliezen zich pas tijdens de oogst voordoen, kan een schadedossier kort na de oogst opgesteld worden.
Dat kan alleen op voorwaarde dat de aanvrager de buitendienst uiterlijk één dag na de oogst op de hoogte brengt en
de schade nog vastgesteld kan worden op het veld.

Ingeval van een geldig schadedossier past de bevoegde instantie de representatieve hoeveelheid voor de
betrokkene aan, volgens het vastgestelde schadepercentage.

HOOFDSTUK V. — Voorwaarden voor de inzamelaar en verwerker

Art. 8. Elke inzamelaar en verwerker moet de administratieve capaciteiten hebben om per soort grondstof, zowel
voor binnenlandse als voor buitenlandse grondstof, een adequaat register bij te houden.

Het register wordt minstens maandelijks bijgehouden en vermeldt, naast de gegevens, vermeld in artikel 163 van
Verordening (EG) nr. 1973/2004, minimaal de datum van levering van de grondstoffen en de naam en het adres van
de volgende ontvangende partij van de eventueel al gedeeltelijk verwerkte grondstoffen.

Het register wordt ter controle voorgelegd aan de bevoegde instantie telkens als die daarom verzoekt.

Elke inzamelaar en verwerker staat op elk ogenblik aan de bevoegde instantie toe zijn boekhouding te controleren,
zijn installaties te inspecteren, de voorraden na te zien en stalen te nemen van de grondstoffen.

Alle documenten die bewijskrachtig zijn voor de contracten, de leveringen en de verwerking, zoals facturen,
leveringsborderellen, transportdocumenten, een productieboekhouding, voorraadlijsten en bestelnota’s, worden
gedurende vijf jaar na verkoop of verwerking in het bedrijf bewaard.

Art. 9. § 1. Naast de voorwaarden voor de inzamelaar en de eerste verwerker, vermeld in Verordening (EG)
nr. 1973/2004, deelt de inzamelaar of de eerste verwerker aan wie de aanvrager de grondstoffen heeft geleverd,
na ontvangst van de grondstoffen en uiterlijk op 31 oktober van het oogstjaar de volgende gegevens mee aan de
bevoegde instantie, zoals is vastgesteld in artikel 157, 3, van Verordening (EG) nr. 1973/2004 :

1o de hoeveelheid ontvangen grondstof per soort en per type;

2o de identiteit en het adres van de aanvrager of van de persoon die geleverd heeft;

3o de plaats van levering en opslag;

4o de referentie van het contract in kwestie.

§ 2. Als de grondstoffen in een andere lidstaat geproduceerd zijn, brengt de inzamelaar binnen veertig werkdagen
na de datum waarop hij de ontvangen grondstof aan de volgende inzamelaar of aan de eerste verwerker heeft geleverd,
de bevoegde instantie op de hoogte van de naam en het adres van die volgende inzamelaar of die eerste verwerker.

Naast de voorwaarden voor de eerste verwerker, vermeld in Verordening (EG) nr. 1973/2004, meldt de eerste
verwerker binnen veertig werkdagen na de datum waarop hij de grondstoffen ontvangen heeft van de aanvrager of de
inzamelaar aan de bevoegde instantie de naam en het adres van de inzamelaar die de grondstof heeft geleverd, de
hoeveelheid en de soort grondstof.

Art. 10. § 1. De uiterste datum voor verwerking van de landbouwgrondstoffen tot niet-voedingsproduct als
vermeld in artikel 159, 1, a), van Verordening (EG) nr. 1973/2004, geldt ook om de hoeveelheden bijproducten boven
de maximumhoeveelheid die voor voeding of vervoedering mag worden bestemd, af te zetten buiten de markt voor
menselijke of dierlijke voeding met toepassing van de procedure van artikel 149, 2, tweede lid, van Verordening (EG)
nr. 1973/2004.

§ 2. De inzamelaar of eerste verwerker die een grondstof of een daaruit vervaardigd tussen- of bijproduct onttrekt
aan de niet-voedingssector, meldt dat vooraf aan de bevoegde instantie met het door de bevoegde instantie vastgelegde
document.

De overeenkomende hoeveelheid grondstof of het daaruit vervaardigde tussen- of bijproduct dat ter vervanging
van de onttrokken producten als niet-voedingsproduct verder verwerkt wordt, wordt bij de bevoegde instantie gemeld
met het door die bevoegde instantie vastgelegde document.

Art. 11. Een inzamelaar die erkend wil worden, dient een aanvraag tot erkenning in bij de bevoegde instantie. Het
aanvraagdossier omvat minimaal de volgende onderdelen :

1o de firmanaam, het adres van de maatschappelijke zetel en de rechtsvorm;

2o het ondernemingsnummer;

3o het adres waar de activiteit plaatsheeft;

4o een contactpersoon en diens contactgegevens;

5o een gedateerde en ondertekende verklaring met de expliciete vermelding dat hij als louter inzamelaar :

a) er zich van bewust is dat als de grondstoffen geleverd worden aan een niet-erkende verwerker, hij, als erkende
inzamelaar, verantwoordelijk blijft voor de volledige verwerking en dat bij eventuele niet-naleving van de
voorwaarden de sancties op hem verhaald zullen worden;

b) er zich toe verbindt om minstens maandelijks elke aankoop en verkoop met betrekking tot niet-
voedingsgewassen op uit productie genomen gronden te registreren in een register, zoals opgesteld door de bevoegde
instantie. Als hij een aangepast register gebruikt, vraagt hij vooraf de goedkeuring aan de bevoegde instantie;

c) steeds voldoet aan alle nationale, regionale en lokale verplichtingen inzake de opslag en het verhandelen van
landbouwgrondstoffen;
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6o een schriftelijk bewijs van de administratieve capaciteit tot het bijhouden van een register;

7o het contract of de contracten met eerste verwerkers voor het komende campagnejaar of oudere contracten of
leveringsborderellen of -facturen om voldoende ervaring in het handel drijven van grondstoffen te kunnen aantonen.
Die documenten zijn maximaal twee jaar oud op de uiterlijke datum van indiening van het aanvraagdossier;

8o een beschrijving van de stockageplaatsen die de inzamelaar ter beschikking heeft en die gebruikt zullen worden
voor de stockage van de grondstoffen, afkomstig van niet-voedingsgewassen op uit productie genomen gronden,
in eigendom of gehuurd : aard, ligging, maximale capaciteit, met een foto, plan of afbeelding.

Aan de hand van het ingediende dossier oordeelt de bevoegde instantie of de inzamelaar de erkenning krijgt.
Bij twijfel voert de bevoegde instantie een controle ter plaatse uit.

Art. 12. § 1. Een eerste verwerker die erkend wil worden, dient een aanvraag tot erkenning in bij de bevoegde
instantie. Het dossier omvat de volgende onderdelen :

1o de firmanaam, het adres van de maatschappelijke zetel en de rechtsvorm;

2o het ondernemingsnummer;

3o het adres waar de activiteit plaatsheeft;

4o een contactpersoon en diens contactgegevens;

5o een gedateerde en ondertekende verklaring met de expliciete vermelding dat hij als eerste verwerker :

a) er zich van bewust is dat een niet-erkend inzamelaar geen contracten in het kader van niet-voedingsgewassen
op uit productie genomen gronden mag sluiten met landbouwers, tenzij onder delegatie van een erkende eerste
verwerker. In dat geval draagt hij, als erkende eerste verwerker, de volledige verantwoordelijkheid;

b) er zich toe verbindt om minstens maandelijks elke aankoop, verwerking en verkoop met betrekking tot
niet-voedingsgewassen op uit productie genomen gronden te registreren in een verwerkingsregister zoals opgesteld
door de de bevoegde instantie. Als hij een aangepast register gebruikt, vraagt hij vooraf de goedkeuring aan de
bevoegde instantie;

c) steeds voldoet aan alle nationale, regionale en lokale verplichtingen inzake de opslag en verwerking van
landbouwgrondstoffen.

6o een schriftelijk bewijs van de administratieve capaciteit tot het bijhouden van een register;

7o een grondige beschrijving van de productiecapaciteiten voor minstens één toegelaten eindproduct conform de
van kracht zijnde Europese regelgeving, met inbegrip van de aard, de ligging, de maximale capaciteit en een foto of
afbeelding van de verwerkingsinstallatie. Die productie-installatie moet operationeel zijn op het moment van de
erkenningsaanvraag;

8o in voorkomend geval een kopie van de milieuvergunning;

9o een grondige beschrijving van het door de eerste verwerker toegepaste verwerkingsproces met de technische
rendementen in gewichtsprocenten;

10o een beschrijving van de stockageplaatsen die de eerste verwerker ter beschikking heeft voor de stockage van
de grondstoffen afkomstig van niet-voedingsgewassen op uit productie genomen gronden, in eigendom of gehuurd :
aard, ligging, maximale capaciteit, met een foto, plan of afbeelding.

Aan de hand van het ingediende dossier oordeelt de bevoegde instantie of de inzamelaar de erkenning krijgt.
Bij twijfel voert de bevoegde instantie een controle ter plaatse uit.

Art. 13. De uiterste datum van indiening voor de aanvragen tot erkenning als inzamelaar of als eerste verwerker
is vastgelegd op 17 november van elk kalenderjaar.

Art. 14. De erkenning als inzamelaar of eerste verwerker wordt voor onbepaalde duur uitgereikt en is geldig
vanaf het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de aanvraag tot erkenning, maar kan worden geschorst of definitief
ingetrokken als sanctie, zoals vermeld in artikel 17, of ambtshalve bij wijzigingen in de wetgeving of in de
erkenningsvoorwaarden.

Naast de erkenningsvoorwaarden uit artikel 160, tweede lid, a), van Verordening (EG) nr. 1973/2004, beschikken
erkende inzamelaars over opslagcapaciteit voor de te ontvangen grondstoffen.

Voor eerste verwerkers zijn de erkenningsvoorwaarden, naast deze vernoemd in artikel 160, tweede lid, b),
van Verordening (EG) nr. 1973/2004 :

1o het beschikken over opslagcapaciteit voor de te ontvangen grondstoffen;

2o in voorkomend geval, het beschikken over de nodige milieuvergunning;

3o het reeds operationeel zijn van de productie-installatie op het moment van de erkenningsaanvraag.

Grove nalatigheid, vermeld in artikel 160, vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 1973/2004, kan leiden tot het al dan
niet definitief intrekken van de erkenning. Grove nalatigheid met tijdelijke intrekking van de erkenning wordt
vastgesteld bij zware overtredingen, vermeld in artikel 17, § 2, eerste lid, van dit besluit, of het niet tijdig betalen van
de opgelegde administratieve boetes, vermeld in artikel 17, § 2, tweede lid, van dit besluit. Grove nalatigheid met
definitieve intrekking van de erkenning wordt vastgesteld wanneer bij controle blijkt dat niet meer te allen tijde
voldaan wordt aan de voorwaarden van erkenning, vermeld in artikel 17, § 2, derde lid, van dit besluit.

Art. 15. Wijzigingen in de situatie van de erkende inzamelaar of de erkende verwerker met betrekking tot de
erkenningscriteria worden onverwijld schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde instantie.

Art. 16. In afwijking van artikel 11 kunnen inzamelaars die, en in afwijking van artikel 12 kunnen eerste
verwerkers die al door de bevoegde instantie erkend zijn in het kader van energiegewassen, als vermeld in hoofdstuk
8 van Verordening (EG) nr. 1973/2004, zich op eenvoudig schriftelijk verzoek bij uitbreiding laten erkennen in het kader
van de niet-voedingsgewassen op uit productie genomen gronden, als vermeld in hoofdstuk 16 van Verordening (EG)
nr. 1973/2004. Dat verzoek moet gedateerd en ondertekend worden en moet ingediend worden bij de bevoegde
instantie, uiterlijk op de uiterste indieningsdatum, als vermeld in artikel 13. De erkenning begint dan te lopen vanaf het
eerstvolgende kalenderjaar.
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Art. 17. § 1. Een overtreding van de volgende verplichtingen wordt bestraft met een administratieve boete van
250 euro per hectare :

1o de verplichting voor inzamelaars om de totale hoeveelheden ingezamelde grondstoffen te leveren aan een eerste
verwerker. Een verschil van vijf procent tussen ingezamelde en aan de eerste verwerker geleverde hoeveelheid
grondstoffen wordt als aanvaardbaar beschouwd;

2o de verplichting voor eerste verwerkers om alle aangeleverde grondstoffen te verwerken tot een eindproduct als
vermeld in bijlage XXIII van Verordening (EG) nr. 1973/2004;

3o de verplichting voor eerste verwerkers om te zorgen dat de economische waarde van de bij de verwerking van
de grondstoffen verkregen eindproducten hoger is dan die van alle bij dezelfde verwerking verkregen andere
producten die voor andere gebruiksdoeleinden zijn bestemd. De economische waarde wordt vastgesteld aan de hand
van de waarderingsmethode vermeld in artikel 163, 3, van Verordening (EG) nr. 1973/2004;

4o de verplichting voor inzamelaars en eerste verwerkers om volledige medewerking te verlenen bij controles ter
plaatse of administratieve controles, uitgevoerd door de bevoegde instantie.

Een overtreding van de volgende verplichtingen wordt bestraft met een administratieve boete van 37,5 euro per
hectare :

1o de verplichting voor inzamelaars en eerste verwerkers om de volledige hoeveelheid grondstoffen van de
landbouwer in ontvangst te nemen;

2o de verplichting voor inzamelaars en eerste verwerkers om de leveringsaangifte van de aanvrager te
ondertekenen.

§ 2. Bij zware overtredingen wordt de erkenning voor één jaar geschorst. Er is sprake van een zware overtreding
bij een herhaalde overtreding als vermeld in § 1, tweede lid, binnen een periode van vier opeenvolgende jaren.
De schorsing van de erkenning geldt voor het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de vaststelling van de overtreding.

Als de opgelegde boetes niet volledig betaald zijn uiterlijk zes maanden na het opleggen van de sanctie, wordt de
erkenning voor twee jaar geschorst.

Een definitieve intrekking van de erkenning wordt toegepast als niet meer te allen tijde aan de voorwaarden van
erkenning voor inzamelaars of eerste verwerkers voldaan wordt of als tegenstrijdigheden optreden in vergelijking met
het aanvraagdossier. De intrekking geldt vanaf het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de vaststelling van de
overtreding.

Na een definitieve intrekking moet een volledig nieuwe aanvraag tot erkenning ingediend worden om opnieuw
voor een erkenning in aanmerking te komen.

HOOFDSTUK VI. — Grondstoffen waarvoor geen contract gesloten hoeft te worden

Art. 18. § 1. Voor de grondstoffen, vermeld in bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 1973/2004 hoeft geen contract
te worden gesloten. Om voor betaling in aanmerking te komen, verstrekt de aanvrager die uit de productie genomen
grond voor de teelt van die grondstoffen wil gebruiken, samen met zijn verzamelaanvraag de volgende gegevens :

1o de identificatie en de ligging van de percelen waarop de grondstoffen in kwestie worden geteeld;

2o de oppervlakte van elk van die percelen;

3o voor elk perceel, de opgave van de teelt, het jaar van aanleg van de teelt, de duur van de teeltcyclus en de
verwachte oogstdata;

4o een expliciete schriftelijke verbintenis dat de grondstoffen in kwestie, bij gebruik op zijn bedrijf of bij verkoop
ervan, gebruikt worden voor de gebruiksdoeleinden, vermeld in bijlage XXIII van Verordening (EG) nr. 1973/2004.

§ 2. Voor de grondstoffen, vermeld in bijlage XXII van Verordening (EG) nr. 1973/2004, hoeven door de bevoegde
instantie geen representatieve rendementen te worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VII. — Bijzondere bepalingen

Art. 19. Behalve met toepassing van hoofdstuk III kunnen de toeslagrechten alleen uitbetaald worden als :

1o de grondstof daadwerkelijk geleverd werd en de geleverde hoeveelheid minstens gelijk is aan het
representatieve rendement, vermenigvuldigd met de oppervlakte die het voorwerp uitmaakt van het contract;

2o het originele contract voor niet-voedingsteelten samen met de verzamelaanvraag werd ingediend bij de
buitendienst die de verzamelaanvraag beheert en door de buitendienst ontvankelijk verklaard werd, en als voldaan
werd aan de voorwaarden;

3o de oogstaangifte van niet-voedingsteelten werd ingediend bij de buitendienst die de verzamelaanvraag beheert.

Bij een tweejarig gewas waarvoor de oogst, en bijgevolg de levering van de grondstof, pas in het tweede teeltjaar
geschiedt, wordt de betaling in de twee jaar na de sluiting van contract, vermeld in artikel 6, uitgevoerd op voorwaarde
dat de bevoegde instantie vaststelt dat :

1o de verplichting, vermeld in het eerste lid, 2o, nageleefd wordt vanaf het eerste teeltjaar;

2o de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 1o en 3o, en de verplichting tot mededeling van de informatie,
vermeld in artikel 9, § 1, in het tweede jaar worden nagekomen.

Bij een permanente of meerjarige cultuur wordt de betaling van de steun na de sluiting van het contract, vermeld
in artikel 6, jaarlijks uitgevoerd, op voorwaarde dat de bevoegde instantie vaststelt dat :

1o de verplichting, vermeld in het eerste lid, 2o, elk teeltjaar nageleefd wordt vanaf het eerste teeltjaar;

2o de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 1o en 3o, ook in het oogstjaar worden nagekomen.
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Art. 20. Als een van de uiterste indieningdata, vermeld in dit besluit, op een zaterdag, zondag of feestdag valt,
wordt die verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Art. 21. Het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het
gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de
Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten wordt opgeheven.

Art. 22. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 25 juli 2008.

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2008/202807]

29 JULI 2008. — Besluit van de secretaris-generaal betreffende het vastleggen van een lijst met traag groeiende
pluimveerassen die binnen de biologische productiemethode mogen gebruikt worden

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen
dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1998
en 3 september 2000, en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 7 september 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de
biologische productie in de dierlijke sector, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 augustus 2000,
30 november 2005 en 19 mei 2006;

Overwegende dat het werken met traag groeiende pluimveerassen een mogelijkheid biedt aan de Vlaamse
marktdeelnemers om hun concurrentienadeel dat ze nu ondervinden ten aanzien van een aantal naburige lidstaten,
weg te werken,

Besluit :
Artikel 1. Met toepassing van punt 6.2 van hoofdstuk II van de bijlage bij het ministerieel besluit van

30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector,
worden de volgende pluimveerassen aanzien als traag groeiend :

1o SA51 x X44B (SASSO);
2o SA51 x XL44 (SASSO);
3o JA57 x I66C (HUBBARD);
4o kabir 277 x GGKNN (KABIR);
5o kabir 99 x GGKNN (KABIR).
Art. 2. De kippen behorende tot een van de traag groeiende pluimveerassen vermeld in artikel 1, mogen als

biologisch op de markt gebracht worden als aan alle bepalingen van de wetgeving op de biologische productie is
voldaan en indien er een minimale slachtleeftijd van zeventig dagen werd gerespecteerd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.
Brussel, 29 juli 2008.

J. VAN LIEFFERINGE, afwezig, Johan VERSTRIJNGE, afdelingshoofd

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/36014]

Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Molenveld » te Herent

Bij besluit van 3 juli 2008 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Molenveld » te Herent, bestaande uit een een toelichtingsnota, een plan van de bestaande toestand,
een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van
Herent op 13 mei 2008, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/36013]

Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoertingsplan « Verhoogen » te Kortenberg

Bij besluit van 3 juli 2008 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Verhoogen » te Kortenberg, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan van de bestaande toestand,
een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van
Kortenberg op 7 april 2008, goedgekeurd.
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