nd
py

rig

Ondernemingen die producten willen produceren, verwerken, invoeren of in
de handel brengen met verwijzing naar de biologische productiemethode
moeten zich daarvoor laten controleren en certificeren door een erkend
controleorgaan. Alvorens effectief van start te kunnen gaan met een
bio-activiteit moet een onderneming ook een kennisgeving indienen bij
de bevoegde overheid.

T

co

elers die in het verleden de
omschakeling naar bio wilden aanvatten, zetten hiervoor als eerste
stap een kennisgeving bij een van de drie
erkende biocontrole-organisaties. Dit
werd vervolgens door hen onderzocht
waarna ze een contract opmaakten met de
teler. Vervolgens werd er binnen de 60
dagen een eerste controle uitgevoerd op
het bedrijf. De dag van de kennisgeving
was normaal gezien ook de dag van de
opstart van de biologische productie.
Naar aanleiding van de nieuwe bioverordening is er eind vorig jaar ook een nieuwe
Vlaamse biowetgeving gestemd. Hierin
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werden een aantal aanpassingen voorzien
in de verantwoordelijkheden tussen de
controle-organisaties en de Vlaamse
overheid. Belangrijk hierin is dat de teler
niet alleen een kennisgeving moet doen
bij een erkende biocontrole-organisatie,
maar dat hij dit ook moet indienen bij de
Vlaamse overheid. Deze laatste heeft de
verantwoordelijkheid om dit te analyseren
en de start van de bioproductie toe te
laten. De kennisgeving bij de controleorganisatie blijft noodzakelijk omdat de
teler met hen ook een contract moet
afsluiten voor de biocontrole. Dat contract
moet tevens meegestuurd worden bij de

kennisgeving aan de Vlaamse overheid.
Het is uiteindelijk de datum van die kennisgeving bij de Vlaamse overheid die de
startdatum zal zijn van de omschakeling
naar de biologische productie. Dit kan
enkel digitaal ingediend worden via het
e-loket van het Departement Landbouw
en Visserij.
Een tweede aanpassing zal vooral belangrijk zijn voor de kleinere bedrijven. Sommigen onder hen dienden tot vorig jaar
nog geen verzamelaanvraag in omdat ze
om bepaalde redenen buiten die verplichting vielen. Vanaf dit jaar zal iedere bioteler verplicht een verzamelaanvraag moeten invoeren, ook kleine telers en de
biochampignontelers. Wie hier niet mee
vertrouwd is, kan een beroep doen op de
dienstbetoonconsulenten van Boerenbond
en hiervoor een afspraak vastleggen zodat
de verzamelaanvraag, correct ingevuld,
vóór eind april naar de overheid kan. n
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Kennisgeving indienen
bij omschakeling naar bio

