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Biologische productiemethode – 

Kennisgeving van activiteiten 
 

Dossier N° : INS167/01/ ...  (aan te vullen door Inscert Partner na ontvangst) 
 

Dit is een invuldocument en kan naar keuze teruggezonden worden. 
!!! De datum van handtekening aanwezig op dit formulier wordt beschouwd als de begindatum van de 
validatie van uw contract. De begindatum van een eventuele omschakelingsperiode begint na het valideren 
van de aanvraag bij verantwoordelijke overheid.  
Alle nodige info beschikbaar https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/kennisgeving-bio.  
   
Alle relevante bijlagen die worden vermeld moeten aan deze aanvraag worden toegevoegd. 
Indien het document onvolledig of zonder datum en handtekening wordt teruggezonden naar Inscert 
Partner, wordt het als nietig beschouwd. 
 

Coördinaten : 
 
Inscert Partner n.v. – Rue Hayeneux 62 – 4040  HERSTAL – t.a.v. Dienst Certificatie Bio  
Fax : 04/240 75 10  - tel : 04/240.75.00 –  
Mail : biofarming@quality-partner.be 
 

1. Adres en overige gegevens van de onderneming (in drukletters a.u.b.) 
*verplichte velden 

 

SIEGE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL PRODUCTIEVESTIGING 
(indien verschillend) 

Juridische 
structuur* 
(gelieve aan te 

kruisen aub) 

£N.V., £B.V.B.A. , £ onder eigen 

naam , 
£LV , £ andere : 

  

NAAM*   NAAM*   

Contactpersoon*  Contactpersoon*   

Straat, nr.   
 
 

Straat, nr.   

Postcode, plaats*   Postcode, plaats*   

Land*  Land*  

Tel*   Tel*   

Fax   Fax   

e-mail*   e-mail*   

Website   Website   

BTW n°.*   BTW n°*   

 

 

In geval van meerdere vestigingen, waarbij er locaties met en locaties zonder BIO activiteit 
zijn, dient de volledige lijst van vestigingen verklaart te worden (met referentie van de 

kruispuntbank der ondernemingen!). 
 
 
 
 

2. Plan van het bedrijf 
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Wij vragen u om een grondplan van uw bedrijf bij te voegen waarop minimum volgende elementen 
vermeld staan (inbegrepen voor niet bio productie). Dit plan kan een schets zijn, waarop de datum en  
de afmetingen moeten genoteerd staan. 
- de positie van de kippenstallen en hun afmeting/ capaciteit 
- de positie van bunkersilo’s en hun opslagcapaciteit 
- de positie van toren silo’s en opslagcapaciteit 
- de positie van de opslagloodsen en opslagcapaciteit (niet vergeten de magazijnen gelegen buiten 

het bedrijf) 
- andere nuttige informatie 
è In geval van de productie van bio en niet bio op één zelfde bedrijf is het belangrijk om te vermelden 

welk gedeelte bedoeld is voor bio en welk voor conventionele  
 

3. Producten/Bewerkingen/Plaatsen die betrekking hebben op biologische productie  

 
 

Landbouwexploitaties 
 

Landbouwernummer : ………………………….. 
 
Aanwezigheid conventionele productiemethodes (niet-bio)  (gelieve aan te kruisen aub):    £ Ja  £ Nee 
 

a. Productie van dieren : 
 
Beslagnummer (SANITEL) : ……………………………… 
 
 

Onderdeel Aantal dieren 

Mestkalveren  

Mestvee < 1 jaar (excl. Zogende kalveren)  

Mestvee 1-2 jaar  

Mestvee > 2 jaar  

Zoogkoe (incl. Kalveren) Moeders:                  Kalveren 

Vrouwelijk rundvee  van 1 tot 2 jaar (vaarzen voor 
fokkerij) 

 

Melkkoe zogende:        Andere :        

Kweekstier  

Onderdeel Aantal dieren 

Vleesvarken  

Zeug of beer  

Schapenlam  

Ooi (zoog)  

Melkschaap/Melkgeit  

Vleesmerrie  

Melkmerrie  

Vleeskip  

Legkip  

Leghennen  

Kalkoen  

Eend  

Struisvogel (vlees)  
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Struisvogel (voortplanting)  

Konijn (voortplanting)  

Hertenkalf  

Hinde  

Slakken  

Opfokpoeljen  

Forel (per kooi)  

Honing  

Andere (preciseren)  

 
b. Plantaardige productie : 

 

Onderdeel Aantal Ha 

Natuurbeschermd land  

Kerstbomen  

Fijne Groenten  

Grove Groenten  

Akkerbouw  

Weide en groenbemesters  

Fruit - Hoogstam  

Fruit - Laagstam  

Koud glas en plastieken tunnel  

Warm glas  

Paddenstoelen  

Andere (preciseren)  

 
* Tuinbouw in vollegrond: hervatten teelt vroege aardappelen, pompoenen, conservering (prei, wortel, etc.) 
op minimaal 0,3 ha/oogst) 
* Tuinbouw: Teelt van groenten, witlof (wortels en broeierij) 
* Veldgewassen: consumptieaardappelen, granen, voedergewassen, enz. 
 
Gelieve een kopie van het oppervlakte aangifteformulier met de satellietfoto’s te bezorgen of onderstaande 
tabel aan te vullen en de kadastrale plannen op schaal 1/10000 bij te voegen: 
 

Kadastraal 
nummer of 

oppervlakte 
aangiftenummer 

Oppervlakte 
(ha) 

Datum van het laatste 
gebruik van niet-

vergunde producten* 

Voorziene teelten 

    

    

    

    

    

    

    

* Biologische productiemethode – Producten niet opgenomen in de bijlagen 1 en 2 van het reglement (EU) n° 
1165/2021. 

 

4. Loonwerk 
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Zijn er uitbestede activiteiten? (Vb. Loonwerk, …) (zo ja, welke en door wie). 

 

 

Blijft u verantwoordelijk voor deze uitbestede werkzaamheden? (Zo ja, dan moet een ondertekende 
verklaring beschikbaar zijn waarin staat dat u de verantwoordelijkheid voor de biologische productie niet 
overdraagt aan de relevante onderaannemers.) 
 

 

 

 

 

 

5. Eventuele vorige certificatie-instelling 
 

 

 

 

 

 

6. Andere Inspectie programma’s 
 
ik heb eveneens voor de volgende programma's belangstelling : 
 

 Autocontrole gids voor primaire productie () 

 Belplume  

 Certus 

 CodiplanPlus Runderen - Varkens 

 IKM 

 Vegaplan Standaard (ex IKKB) 

 Anderen  

  
o Ik verbind mij er hierbij toe volgende zaken door te geven aan Inscert Partner nv: wijzigingen van 

opslag-, productie- en/of oogstlocaties, verwerking- en of bewaarplaatsen en elke verhoging of 
vermindering van de oppervlaktes van het bedrijf die voor komen in de loop van het jaar t.o.v. het 
meldingsformulier voor de activiteiten voorgelegd aan Inscert Partner nv.   

  
o Ik verbind mij ertoe de bevoegde autoriteit (voor Vlaanderen: Departement Landbouw en Visserij) 

via het E-Loket in kennis te stellen van elke wijziging van de activiteiten. 
  
 
 
 
 
 

o Na ontvangst en beoordeling van uw kennisgeving zal een auditor met U contact opnemen om de 
1ste audit te plannen, afhankelijk van de regio waar de maatschappelijke zetel van uw bedrijf zich 
bevindt is een maximale periode voorzien waarin de 1ste audit ter plaatse dient uitgevoerd te 
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worden. - Vlaanderen: binnen een maximale periode van 60 dagen. 
  - Wallonië en Brussels hoofdstedelijk gewest: binnen een maximale periode van 30 dagen. 

  
o Ik garandeer dat de aangegeven informatie op dit kennisgevingsformulier oprecht en echt zijn. 

 

Datum: 
 
Handtekening: 
 

7. Gereserveerd voor Inscert Partner 
 
Datum van ontvangst in het IP:  
  

Datum van ontvangst bij de administratie (ingangsdatum):    
 


