1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG
1.1

Achtergrond

Een wijn kan beschermd worden als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als beschermde
geografische aanduiding (BGA).
Volgende Europese verordeningen beschrijven de voorwaarden om een benaming te kunnen
beschermen als BOB of BGA:
o

o

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten (“Integrale-GMO-Verordening”)
Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft
beschermde
oorsprongsbenamingen
en
geografische
aanduidingen,
traditionele
aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten.

De Vlaamse procedure voor een nieuwe beschermingsaanvraag wordt beschreven in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische
aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de
bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.
De goedkeuring van een beschermingsaanvraag bestaat uit twee delen. Eerst is er een Vlaamse
procedure. De finale goedkeuring van nieuwe beschermingsaanvragen gebeurt uiteindelijk door de
Europese Commissie.
1.2

BOB of BGA?



BOB = de naam van het Vlaamse Gewest, van een deel van zijn grondgebied of van een
bepaalde plaats op zijn grondgebied, die wordt gebruikt voor de beschrijving van een
wijnbouwproduct dat aan de volgende vier voorwaarden voldoet :
o de kwaliteit en de kenmerken van het product zijn hoofdzakelijk of uitsluitend toe
te schrijven aan de specifieke geografische omgeving met haar eigen factoren die
bepaald zijn door natuur en mens;
o alle druiven waarmee het product is bereid, zijn afkomstig uit dat geografische
gebied;
o de productie vindt plaats in dat geografische gebied;
o het product is verkregen van wijndruivenrassen die behoren tot de soort Vitis
vinifera;



BGA = een aanduiding die verwijst naar de naam van het Vlaamse Gewest, van een deel
van zijn grondgebied of van een bepaalde plaats op zijn grondgebied, vier voorwaarden
voldoet:
o het product heeft een specifieke kwaliteit, reputatie of andere kenmerken die aan
de geografische oorsprong kunnen worden toegeschreven;
o ten minste 85 % van de druiven die gebruikt zijn voor de bereiding van het product
is afkomstig uit dat geografische gebied;
o de productie vindt plaats in dat geografische gebied;
o het product is verkregen van wijndruivenrassen die tot de soort Vitis vinifera
behoren of die het resultaat zijn van een kruising van die soort met andere soorten
van het geslacht Vitis;

Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op
zowel natuurlijke als menselijke factoren. Voor BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het
geografische gebied betrekking hebben op natuurlijke en/of menselijke factoren.





1.3

Natuurlijke factoren: Natuurlijke factoren zijn de voor het verband relevante kenmerken
van het geografische gebied. Deze kenmerken kunnen de bodemgesteldheid en
klimatologische omstandigheden omvatten; topografie, klimaat, bodem, neerslag, ligging
ten opzichte van de zon, hoogte enz.
Menselijke factoren: Met betrekking tot de menselijke factoren hebben de BOB(BGA)producenten traditioneel de volgende zaken vastgesteld: de in het BOB(BGA)-gebied
toegestane wijndruivenrassen; de maximumopbrengsten; de toegestane of verplichte
specifieke oenologische procedés; de betrokken beperkingen op de wijnbereiding; en de
toegestane of verplichte teelttechnieken. De "knowhow" van de lokale producenten kan hier
ook worden beschreven. "Knowhow" verwijst naar speciale en bijzondere vaardigheden:
normale productie volstaat niet.
De procedure uitgelegd in verschillende stappen

STAP 1: Indiening beschermingsaanvraag door producentengroepering
Een producentengroepering dient een beschermingsaanvraag in. In uitzonderlijke gevallen kan
een individuele producent ook een beschermingsaanvraag indienen (artikel 2, 1, van Verordening
(EG) nr. 607/2009).
De beschermingsaanvraag dient u via een aangetekende brief in bij het Departement Landbouw
en Visserij.
De beschermingsaanvraag bevat een technisch dossier met de volgende elementen (artikel
118quater, 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007):
o
o
o
o

de naam die moet worden beschermd
de naam en het adres van de aanvrager
het productdossier
het enig document: dit is een samenvatting van het productdossier

Het productdossier bestaat ten minste uit de volgende elementen (artikel 118quater, 2, van
Verordening 1234/2007):
de naam die moet worden beschermd
een beschrijving van de wijn
o voor een BOB: de belangrijkste analytische en organoleptische kenmerken
o voor een BGA: de belangrijkste analytische kenmerken en een beoordeling of
indicatie van zijn organoleptische kenmerken
o de specifieke bij de productie van de wijn gebruikte oenologische procedés, en de
betrokken beperkingen bij de productie van de wijn, voor zover relevant
o de afbakening van het betrokken geografische gebied
o de maximumopbrengst per hectare
o het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn is verkregen
o de gegevens over het verband:
o voor een BOB: de elementen waarom de kwaliteit en de kenmerken van het
product hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven zijn aan de specifieke
geografische omgeving met haar eigen door natuur en mens bepaalde factoren
o voor een BGA: de elementen waarom het product een specifieke kwaliteit, reputatie
of andere kenmerken heeft die aan deze geografische oorsprong kunnen worden
toegeschreven
o aanvullende voorwaarden
o de naam en het adres van de autoriteiten of organen die verifiëren of de bepalingen van
het productdossier worden nageleefd, alsmede hun specifieke taken
Wil u graag een beschermingsaanvraag indienen? Dan kunnen de sjablonen voor het technisch
dossier en het productdossier u helpen bij uw aanvraag. Deze sjablonen vindt u terug op de
website van het Departement Landbouw en Visserij (http://www.vlaanderen.be/landbouw).
o
o

Opmerking: Voor namen die een grensoverschrijdend geografisch gebied aanduiden, mag u een
gemeenschappelijke aanvraag indienen.
STAP 2: Onderzoek door Departement Landbouw en Visserij op ontvankelijkheid +
eventueel verduidelijking door aanvrager
Het Departement Landbouw en Visserij gaat na of de beschermingsaanvraag volledig is. Het
departement vraagt bijkomende inlichtingen of verduidelijkingen over het technisch dossier aan de
aanvrager indien nodig.
STAP 3: Als aanvraag ontvankelijk: bekendmaking Belgisch Staatsblad
De beschermingsaanvraag voor een oorsprongsbenaming of voor een geografische aanduiding
wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het bericht bevat de geplande
oorsprongsbenaming of geografische aanduiding van het product en een samenvatting van het
productdossier.
STAP 4: Bezwaarperiode twee maanden + reactietijd 45 dagen
Bezwaarperiode van twee maanden
Derden* kunnen per aangetekende brief een bezwaar indienen tegen de
bescherming. Dat bezwaar moet binnen een termijn van twee maanden, die begint
de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ingediend worden bij het Departement
Visserij. Dit bezwaar bestaat uit een verklaring en moet ondersteund worden door
van de redenen waarom er bezwaar is.

voorgestelde
op de dag na
Landbouw en
een oplijsting

* Derden: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die op het
Belgische grondgebied woont of gevestigd is.
Reactietijd op bezwaar van 45 kalenderdagen
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de eventuele bezwaren van derden. Hij moet
daarop per aangetekende brief aan het Departement Landbouw en Visserij antwoorden binnen 45
kalenderdagen. Als er niet wordt geantwoord, wordt de aanvraag ingetrokken.
STAP 5: Advies door adviescommissie binnen termijn van 45 kalenderdagen
Het aanvraagdossier wordt, samen met de eventuele bezwaren en antwoorden daarop voor advies
voorgelegd aan de adviescommissie. De adviescommissie heeft 45 kalenderdagen vanaf de
ontvangst van het aanvraagdossier om een gemotiveerd advies te verlenen. Het advies van de
commissie is niet bindend.
STAP 6: Beslissing minister binnen termijn van 45 kalenderdagen
Het volledige dossier, dat bestaat uit het aanvraagdossier, de eventuele bezwaren en antwoorden
en het advies, wordt aan de Vlaamse minister bevoegd voor landbouwbeleid bezorgd. De
minister beslist binnen 45 dagen na de ontvangst van het volledige dossier of de aanvraag in orde
is en voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1234/2007.
De beslissing wordt met een aangetekende brief bezorgd aan de aanvrager en aan de derden die
van de mogelijkheid hebben gebruik gemaakt om hun bezwaren te uiten.
STAP 7: Bij gunstige beslissing: publicatie website Vlaamse Overheid

Bij een beslissing die gunstig is voor de aanvrager, wordt die beslissing, samen met het enige
document en het productdossier, gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid:
http://www.vlaanderen.be/landbouw.
STAP 8: Indiening van beschermingsaanvraag bij Europese Commissie
Het Departement Landbouw en Visserij dient de beschermingsaanvraag in bij de Europese
Commissie.
STAP 9: Onderzoek door Europese Commissie op ontvankelijkheid
De Europese Commissie onderzoekt of de beschermingsaanvraag voldoet aan de
voorwaarden. Als dat het geval is wordt de aanvraag als ontvankelijk beschouwd op de datum
waarop de Commissie haar heeft ontvangen.
STAP 10: Bij ontvankelijkheid: bekendmaking productdossier in Publicatieblad van
Europese Unie
Als volgens de Europese Commissie aan de vastgestelde voorwaarden voldaan is, maakt zij het
enig document en de vindplaats van de bekendmaking van het productdossier bekend in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
STAP 11: Bezwaarperiode twee maanden + reactietijd twee maanden
Bezwaarperiode van twee maanden
Derden** hebben twee maanden na de bekendmaking om bezwaar tegen de voorgestelde
bescherming aan te tekenen bij de Europese Commissie. Dit bezwaar bestaat uit een verklaring en
moet ondersteund worden door een oplijsting van de redenen waarom er bezwaar is. De datum
van indiening van een bezwaarschrift bij de Europese Commissie is de datum waarop dat
bezwaarschrift door de Europese Commissie is ontvangen (art. 15 van Verordening (EG) nr.
607/2009).
Elk ontvankelijk geacht bezwaar meldt de Europese Commissie aan het Departement Landbouw en
Visserij.
**Derden: Lidstaten, derde landen of natuurlijke of rechtspersonen met een legitiem belang die
woonachtig of gevestigd zijn in een andere lidstaat dan die waar de bescherming is aangevraagd,
of in een derde land.
Reactietijd op bezwaar van twee maanden
Als de Europese Commissie het bezwaar niet heeft afgewezen brengt zij het Departement
Landbouw en Visserij op de hoogte van het bezwaar. Het Departement Landbouw en Visserij moet
binnen twee maanden opmerkingen hierop maken. Alle opmerkingen die binnen die twee maanden
worden ontvangen, worden meegedeeld aan degene die bezwaar maakt.
Tijdens het onderzoek van het bezwaarschrift verzoekt de Europese Commissie de partijen om,
indien nodig, binnen twee maanden opmerkingen te maken over de mededelingen van de andere
partijen.
Als het Departement Landbouw en Visserij of degene die bezwaar maakt, vervolgens geen
opmerkingen maken of de vastgestelde termijnen niet naleven, neemt de Europese Commissie een
besluit betreffende het bezwaar.
STAP 12: Beslissing door Europese Commissie

De Commissie neemt een besluit om de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding af te
wijzen of te registreren op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Bij afwijzing, wordt het
afwijzingsbesluit gemeld aan degene die bezwaar maakt en het Departement Landbouw en Visserij.
STAP 13: Bij gunstige beslissing: beschermingsbesluit
De Europese Commissie besluit na het doorlopen van de voorgaande procedure via een
beschermingsbesluit om bescherming te verlenen aan de oorsprongsbenaming of geografische
aanduiding die aan de voorwaarden voldoet en verenigbaar is met de Gemeenschapswetgeving in
het algemeen.
STAP 14: Bekendmaking Publicatieblad Europese Unie
Beschermingsbesluiten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij
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E-mail: annemie.leys@lv.vlaanderen.be
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