Koolzaadolie (KZO)
De groene stroom geproduceerd uit koolzaadolie kan enkel aanvaardbare
groenestroomcertificaten opleveren wanneer aan de duurzaamheidscriteria uit art.
6.1.16, §1/2 t.e.m. §1/6 van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 november
2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (kortweg
“Energiebesluit”)
is
voldaan.
In
uitvoering
van
het
vereenvoudigd
certificatiesysteem dat door het VEKA wordt beheerd overeenkomstig art. 23 van
het Ministerieel Besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken van 5 april
2019 kan dit aangetoond worden met onderstaande verklaring op woord van eer.
Verklaring op woord van eer
Hierbij verklaar ik,
[voornaam achternaam] ………………………………………………………………………………………………
[functie]

………………………………………………………………………………………………

als vertegenwoordiger van de onderneming met nummer
[ondernemingsnummer] ………………………………………………………………………………………………
gekend als
[naam onderneming rechtsvorm] ………………………………………………………………………………
[adres onderneming]

..………………………………………………………………………………………………

op woord van eer het volgende met betrekking tot de productie-installatie
[dossierkenmerk en dossiernaam bij VEKA] …………………………………………………………………
voor

de

productieperiode

[kalenderjaar

N

tot

en

met

kalenderjaar

N+1]

……………………………………………………………………….………………………………………………………………
1. Indien bepaalde inputstromen die in de productie-installatie verbruikt worden of
zullen worden niet voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden, ik dit
ogenblikkelijk aan het VEKA meld.
2. De jaarlijkse productiecapaciteit voor koolzaadolie gedekt door deze verklaring
bedraagt ..………………………………………… ton koolzaadolie/jaar.
3. Alle koolzaadolie die verwerkt wordt in de bovengenoemde productie-installatie is
afkomstig van teelten uit België of Frankrijk, beperkt tot maximaal 1000 km
transportafstand.
4. De landbouwactiviteit werd aangemeld voor directe inkomenssteun in uitvoering
van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, met bijhorend toezicht
daarop.
5. De landbouwactiviteit vond niet plaats op beboste gronden.
6. De landbouwactiviteit vond niet plaats in gebieden binnen het Vlaams Ecologisch
Netwerk, speciale beschermingszones, natuurdomeinen of waterrijke gebieden
die beschermd worden ingevolge de Ramsar Conventie.
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Ik ben er mij van bewust dat het niet naar waarheid invullen van deze verklaring
onder andere aanleiding kan geven tot het schorsen van de toekenning van
groenestroomcertificaten dan wel tot sancties overeenkomstig titel XIII van het
decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid (kortweg “Energiedecreet”).
Gedaan te (plaats)

…………………………………………………………………………………………………

op (datum)

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening (eigenhandig bij te schrijven “Verklaring op woord van eer”)

In afwijking van bovenstaande kan een geavanceerde digitale handtekening worden
toegevoegd.
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