
 

 Aanvraag tot verkorte omschakeling van percelen 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomensteun – dienst Controles 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Brussel 
T 02 552 79 19 – F 02 552 75 11 
bio@lv.vlaanderen.be - www.lv.vlaanderen.be/nl/bio 
 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

dossiernummer 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u de toelating om verkorte omschakeling te bekomen in de biologische land- en tuinbouw 

 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier eerst aan uw controleorgaan. 

Het controleorgaan onderzoekt uw aanvraag, formuleert een advies en bezorgt dit aan het departement Landbouw en 
Visserij via bio@lv.vlaanderen.be  

 

 Gegevens van uw bedrijf 

 
1 Vul de gegevens van uw bedrijf in. 

 Klantnummer bij het departement 
Landbouw en Visserij 

      

 Naam bedrijf       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 Ondernemingsnummer       

 voor- en achternaam contactpersoon       

 e-mailadres       

2 Vul hieronder naam van het controleorgaan bij wie u bent aangesloten   

 controleorgaan       

: 
 

 Gegevens van de percelen 

  
3 Vul een gedetailleerde beschrijving van de percelen in waarvoor de verkorte omschakeling wordt aangevraagd 

 Perceelsnummer 
laatste 

verzamelaanvraag 

Adres en/of 
kadasternummer 

Oppervl
akte 

Referentie 
toegevoegde 
foto 

Voorgeschiedenis van het perceel 
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 Toe te voegen documenten (cfr. artikel 1, lid 1 of lid 2 van verordening 2020/464) 

  
4 Duid aan welke documenten worden toegevoegd waaruit blijkt dat de betrokken percelen grond natuur – of 

landbouwgebied waren die gedurende een periode van ten minste drie jaar niet zijn behandeld met producten of 
stoffen die niet in de biologische productie mogen worden gebruikt 

a) In geval van toepassing van artikel 10, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2018/848  

 Officiële documenten waaruit blijkt dat het perceel onderworpen is geweest aan maatregelen in 
uitvoering van agromilieu – en klimaatmaatregelen uit het PDPO en dat op die percelen geen 
producten of stoffen zijn gebruikt dan welke in de biologische productie mogen worden gebruikt. 
 

□ ja       □ nee 

b) In geval van toepassing van artikel 10, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2018/848   

 Kaarten en/of gegevens uit de verzamelaanvraag waardop duidelijk elk perceel grond is aangegeven 
waarop het verzoek om erkenning met terugwerkende kracht betrekking heeft, met informatie over 
de totale oppervlakte van die percelen grond en indien van toepassing, over de aard en het volume 
van de lppende productie en indien beschikbaar, de geolocatie-coördinaten 

 
□ ja       □ nee 

 Een gedetailleerde risicoanalyse door een controleorgaan of een controleautoriteit waaruit blijkt dat 
de grond ten minste dire jaar niet behandels is met producten of stoffen die niet toegelaten zijn 
(rekening houdend met de agronomische praktijken die in die periode hebben plaatsgevonden) 

 
□ ja       □ nee 

 Resultaten van de door geaccrediteerde laboratoria verrichte analysen van grond- en/of 
plantenmonsters 

□ ja       □ nee 

 Inspectieverslag van de controleautoriteit of het controleorgaan naar aanleiding van een fysieke 
inspectie 

□ ja       □ nee 

 Elk ander document dat door controleorgaan nodig wordt geacht voor de beoordeling van de 
aanvraag 

□ ja       □ nee 

 
 

 

 
 Ondertekening 

 
5. Vul de onderstaande verklaring in. 

 Het controleorgaan en de bevoegde autoriteit kan ten allen tijden de documenten m.b.t. de ingrepen inkijken.  

 

Het controleorgaan en het departement Landbouw en Visserij kunnen ten allen tijden de documenten inkijken en 
verdere documenten opvragen  

 

Ik heb de bepalingen in verband met de privacyverklaring inzake de verwerking van persoonsgegevens gelezen en ga 
akkoord dat de gegevens van de eventuele toelating worden meegedeeld aan de Europese Commissie en de Lidstaten. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       
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 Advies van het controleorgaan 

 
6. Gemotiveerd verslag van het onderzoek door het controleorgaan 

  

 

7.   Schriftelijke verklaring van het controleorgaan:        

Perceelsnummer van de 
laatste verzamelaanvraag 

De als biologisch 
aangemerkte beginperiode 

Oppervlakte Erkenning met 
terugwerkende kracht 
gegrond? 

   □ ja              □ nee  

   □ ja              □ nee 

   □ ja              □ nee 

  

 Naam controleorgaan       

 
datum       

 handtekening       

 voor- en achternaam       

 


