Verbintenis duurzame productie van biomassa
bestemd voor hernieuwbare energie - Oogstjaar 2016
201
Verklaring van de landbouwproducent betreffende de duurzame productie van biomassa in
overeenstemming met richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2009, ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
Ik, ondergetekende,…………………………………………………………………………………………………………….
Gevestigd te ……………………………………………………………………………………………………………………….
Landbouwernummer (GLB): ……………………………………………………………………………………………….
NUTS2 regio (provincie):: …………………………………………………………………………………………………..
bevestig dat de biomassa die ik geproduceerd en geleverd heb, conform de duurzaamheidscriteria
is, vermeld in artikel 17 van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23
april 2009, ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare
hernieuwbare bronnen.
Mijn verbintenis betreft de volgende elementen:
1.

Voor de volgende biomassa (aankruisen):
Oogstjaar: __________
Tarwe

2.

Maïs

Suikerbieten

Koolzaad

Gerst

De biomassa is enkel afkomstig van landbouwgrond
land
dat voor 01.01.2008 de status van
landbouwgrond heeft. De perceelsnummers in de verzamelaanvraag van de sedert 01/01/2008
gescheurde permanente weiden zijn opgegeven in bijlage.
bijlage

3.

4.

Indien de biomassa afkomstig is uit beschermde gebieden waar landbouw is toegestaan. of land
dat valt onder een natuurbeschermingsmaatregel, kan deze enkel in aanmerking komen voor de
productie van biomassa indien de natuurdoelstellingen niet geschaad worden.
Als ontvanger van betalingen uit regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ben ik
gehouden aan de randvoorwaarden. Derhalve voldoet de biomassa aan de eisen voor goede
landbouwpraktijken.
Het afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan regelingen inzake rechtstreekse steunverlening
van de EU. De kennisgeving
kennisgeving van deelname aan deze regelingen is beschikbaar.
Voor dit jaar heb ik steun aangevraagd/zal ik steun aanvragen.

5.

De gegevens van de teelt van de biomassa zijn opgenomen in de tabel van de perceelsinformatie
(rubriek C) van de verzamelaanvraag voor de rechtstreekse steunregeling in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Deze zijn beschikbaar en kunnen te allen tijde worden ingezien

6.

Voor de berekening van de uitstoot van broeikasgassen gebruik ik ofwel de
Standaardbroeikasgasemissies (Bijlage V van de Richtlijn 2009/28/CE) of de NUTS2
(provincie).waarde
Het eerbiedigen van de Arbeidswetgeving (arbeidsduur, verloning, vrijheid van vereniging, enz.)
wordt vereist.

7.

Ik verbind mij ertoe om gedurende een
een controlebezoek alle bewijsstukken van bovenstaande verbintenis ter
beschikking te stellen (artikel 18, 3, van richtlijn 2009/28/EG).
______________________________
______________________________
Plaats, datum
Handtekening

