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Voorbeeld Aanvraagformulier 

 
 
 

 

 
 

Dit is een niet-invulbaar voorbeeldformulier. Wanneer u een aanvraag tot goedkeuring 

wilt doen voor een certificatieschema kunt u onder vermelding van de categorieën 
biomassa waarop de aanvraag betrekking heeft een invulbaar aanvraagformulier 

opvragen via duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl. U krijgt dan per email een 
aanvraagformulier dat aansluit bij de door u aangegeven categorieën. 

 

Formulier voor een aanvraag tot goedkeuring van een 

certificatieschema voor het aantonen van de duurzaamheid van 

vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland  
 

Dit document heeft betrekking op een nieuwe aanvraag. Voor wijzigings- 
of uitbreidingsaanvragen van reeds (gedeeltelijk) goedgekeurde 

certificatieschema’s komt een separaat aanvraagformulier beschikbaar. 

 

Onderdeel A – Contactgegevens en reikwijdte aanvraag  

Naam organisatie: 
 Te toetsen certificeringschema: 

(inclusief versienummer indien relevant)  
Geografisch gebied waarvoor de 

aanvraag wordt gedaan*:  

Schemabeheerder (organisatie)*:   

Naam aanvrager (persoon)*:  

Functie:  

Email-adres:  

Telefoon nummer:  
 

Postadres: 

 Postcode: 
 Plaats: 

 Land: 

  

De aanvraag tot goedkeuring is van toepassing op de volgende 

- Biomassacategorie(en)*: 
 
 

- Duurzaamheidseisen*: 
 
 

 

Wordt in uw schema voor de eisen voor duurzaam bosbeheer door 

de biomassaproducent een op risico gebaseerde werkwijze* 
toegepast? (ja/nee)  
Wordt in het systeem voor ketenbeheer van uw schema (chain of 

custody) gecontroleerde biomassa* onderscheiden? (ja/nee)  
 

*
: zie ook de toelichting bij dit formulier voor nadere uitleg over de geografische scope, de schemabeheerder 

en wie aan kan vragen, biomassacategorieën, duurzaamheidseisen, de risico gebaseerde werkwijze (risk 

based approach) en gecontroleerde biomassa. 
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De Minister van Economische zaken kan besluiten om uw aanvraag voor advies voor te 
leggen aan de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 

(ADBE). Met het ondertekenen van deze aanvraag stemt u in met: 
 

1. het door de ADBE openbaar maken van een verzoek van de Minister om over uw 
schema advies uit te brengen, inclusief de duurzaamheidseisen en de categorieën 

biomassa voor welke u een aanvraag tot goedkeuring heeft gedaan; 

2. het verzamelen van informatie over het schema door middel van een externe inbreng door 

derden via de website van de ADBE; 

3. de toetsingsprocedure van de ADBE, zie www.adviescommissieDBE/Toetsingsprotocol.  
 

Datum:   

Handtekening aanvrager: 

 
 
 

 

Het volledig ingevuld formulier kunt u samen met de bijlagen mailen aan  

duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een 

ontvangstbevestiging.  
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Onderdeel B 

 

B.1 Documenten 

Naam van documenten waar in  de 

onderstaande tabel B.2 naar wordt 
verwezen. Gebruik eventueel een 

nummering of codering om verwijzingen 

te vergemakkelijken. Stuur alle hier 
genoemde documenten als bijlagen mee 

met de aanvraag. 

 

 

 

B.2 Duurzaamheidseisen 

 

Principe, criterium of andere tekst uit uw 
schemadocumenten waarmee het 

betreffende criteria wordt aangetoond 
Neem de tekst over én verwijs naar document plus 

criteriumnummer en/of paginanummer of 

paragraafnummer. 

Score  
(+, -, ±) 

Onderbouwing van de gegeven score 

en/of opmerkingen 

P2 De kwaliteit van de bodem moet 
in stand worden gehouden en 

waar mogelijk versterkt 

   

2.1 Best practices worden toegepast 

voor de instandhouding of 
verbetering van de bodem en de 
bodemkwaliteit met het oog op de 
productie of de beheerdoelstellingen 

zoals deze zijn vastgelegd in een 
beheerplan. 
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P3 Productie van ruwe biomassa 
mag niet leiden tot de 
vernietiging van 

koolstofreservoirs 

   

3.1  

 

Biomassa is niet afkomstig van 

structureel gedraineerd land dat op 
1 januari 2008 veengebied was, 
tenzij kan worden aangetoond dat 

de teelt en het oogsten van deze 
grondstoffen geen ontwatering van 
een voorheen niet-ontwaterde 
bodem met zich meebrengt. 
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Onderdeel C 

 

C.1 Documenten 

Naam van documenten waar in de 

onderstaande tabel C.2 naar wordt 
verwezen. Gebruik eventueel  een 

nummering of codering om verwijzingen 

te vergemakkelijken. Stuur alle hier 
genoemde documenten als bijlagen mee 

met de aanvraag. 

 

 

C.2 Beheerseisen 

Criterium 

Principe, criterium of andere tekst uit uw 

schemadocumenten waarmee het 
betreffende criteria wordt aangetoond 
Neem de tekst over én verwijs naar document plus 

criteriumnummer en/of paginanummer of 

paragraafnummer 

Score  
(+, -, ±) 

Onderbouwing van de gegeven score 
en/of opmerkingen 

a Er is een breed gedragen behoefte 

aan het schema en aan een 
conformiteitsbeoordeling die op 
grond van het schema wordt 

verricht. 

   

b 

 

….    
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Onderdeel D 

 

Onderdeel D dient te worden ingevuld indien uw certificatieschema gebruik maakt van een risico gebaseerde werkwijze (risk based 

approach) door de biomassaproducent voor (een van) de duurzaamheidseisen voor duurzaam bosbeheer zoals vermeld onder de 
principes P6 t/m P11 in onderdeel B. Deze werkwijze is onder voorwaarden toegestaan voor biomassa uit categorie 2. In dat geval zal uw 

werkwijze voor de risicobeoordeling en de implementatie van mitigerende maatregelen worden beoordeeld. U dient zelf uw 
risicobenadering te vergelijken met de vereisten aan de risico gebaseerde werkwijze zoals die is omschreven in hoofdstuk 8 van het 

verificatieprotocol. Dit doet u door de vijf stappen van de werkwijze uit hoofdstuk 8 van het verificatieprotocol te kopiëren naar een ander 
document en in dat document, per stap uit het verificatieprotocol, aan te geven op welke wijze uw werkwijze daaraan voldoet. Dit 

document voegt u als bijlage bij uw aanvraag en u vult hieronder de naam van die bijlage in. 

 

D Document 

Naam van de bijlage bij uw aanvraag 

waarin uw risicobenadering is verge-
leken met de regionale risicobenadering 

uit het verificatieprotocol. 
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Toelichting bij dit aanvraagformulier 

 

Algemene toelichting 

Dit aanvraagformulier heeft betrekking op een aanvraag tot goedkeuring zoals vermeld 
in artikelen 10 en 12 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor 

energietoepassingen. Enkele in dit formulier gebruikte termen, waaronder 
“beheerseisen”, “certificatie”, “duurzaamheidseisen”, “goedkeuring” en 

“schemabeheerder” zijn gedefinieerd in dat besluit en hebben in dit aanvraagformulier 
dezelfde betekenis. De verwachting is dat dit besluit eind 2017 in de Staatscourant wordt 

gepubliceerd, tot dat moment worden de definities in het besluit van de bovengenoemde 

termen op verzoek toegezonden. 
 

Een aanvraag tot goedkeuring van een certificatieschema wordt ingediend door of 
namens de schemabeheerder. De schemabeheerder is een rechtspersoon (bijv. een B.V. 

of “Incorporation”) die door een of meerdere personen wordt vertegenwoordigd. Deze 
formele vertegenwoordiging is in Nederland vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Bij 

de aanvraag moet een bewijsstuk worden toegevoegd waaruit blijkt dat de aanvrager 
formeel de schemabeheerder vertegenwoordigt. In Nederland kan dit een uittreksel van 

de rechtspersoon “schemabeheerder” uit het register van de Kamer van Koophandel zijn 

waarop de naam van de aanvrager is vermeld, in een ander land een daaraan 
gelijkwaardig document.    

De aanvraag kan ook worden gedaan door een persoon die door een formele 
vertegenwoordiger van de schemabeheerder daartoe is gemachtigd. In dat geval moet 

bij de aanvraag worden bijgevoegd: 
1. het hierboven genoemde bewijsstuk; en 

2. een brief die door de in het bewijsstuk genoemde formele vertegenwoordiger is 
ondertekend en waarin is gesteld dat de aanvrager wordt gemachtigd de aanvraag 

namens de schemabeheerder te doen.  

Na ontvangst van de aanvraag zal via openbare informatie en/of contact met directie of 
secretariaat een dubbelcheck worden uitgevoerd: er zal nogmaals worden geverifieerd 

dat de aanvraag namens de schemabeheerder is gedaan. 
 

Geeft u bij uw aanvraag aan voor welke regio of landen u uw aanvraag doet (of 
“internationaal” indien uw schema geen geografisch specifieke schemadocumenten 

kent). Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor (de afkorting SDB 
voor “schema duurzame biomassa” is willekeurig gekozen) “SDB Nederland”, “SDB 

Europa” of “SDB Internationaal”.  

 

U moet uw aanvraag in het Nederlands indienen. Mogelijk zijn schemadocumenten in 

een andere taal dan het Nederlands opgesteld. In dat geval wordt u tijdens de 
behandeling van uw aanvraag mogelijk gevraagd om vertalingen naar het Nederlands 

aan te leveren van (delen van) uw schemadocumenten, zeker wanneer uw schema in 
een andere taal dan het Engels is gesteld. 

 

Verzoek tot het alvast starten met beoordelingen in 2017 

Schemabeheerders kunnen al in 2017 een informeel verzoek tot goedkeuring indienen. 

De Minister van Economische Zaken zal voor deze schema’s advies vragen aan de 
Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen, zodat de Minister 

begin 2018 na inwerkingtreding van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa 
voor energietoepassingen de eerste certificatieschema’s kan goedkeuren, gebruik 

makende van de dan afgeronde adviezen van de adviescommissie. 
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lichtgroen gekleurde velden 

In dit aanvraagformulier zijn de duurzaamheidseisen opgenomen uit het concept van de 

Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Indien deze 
eisen nog wijzigen dan zal de adviescommissie u vragen om onderdeel B van dit 

aanvraagformulier aan te passen op deze wijzigingen. Overigens worden geen 
wijzigingen in de eisen verwacht omdat ze al uitgebreid met stakeholders zijn besproken. 

Tot slot dient u – ook nadat de adviescommissie een advies aan de Minister heeft 
gestuurd volgens de procedure zoals vermeld op www.AdviescommissieDBE.nl – na 

inwerkingtreding van het besluit uw aanvraag tot goedkeuring nogmaals in te dienen. 
Dat zal in de meeste gevallen dezelfde aanvraag zijn als de huidige, echter, dan is de 

aanvraag een formele aanvraag onder het dan in werking zijnde besluit. Uw huidige 

aanvraag is een informele aanvraag die dient om het proces te bespoedigen door de 
adviescommissie alvast haar werk te laten starten. 

 

Complete aanvraag 

Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen wanneer deze compleet is. Uw 
aanvraag is compleet wanneer: 

1. alle relevante   in delen A, B en C van dit formulier 
zijn ingevuld. Dit zijn alle lichtgroen gekleurde velden in delen A en C van dit 

formulier en alle lichtgroen gekleurde velden in deel B van dit formulier voor de 

eisen waarvoor goedkeuring wordt gevraagd; en  

2. alle documenten zoals genoemd in de  in de delen 

B.1 en C.1 en D als bijlagen met de aanvraag zijn meegezonden. U dient deze 

bijlagen digitaal of eventueel als hardcopy in te sturen; een link naar online 
documenten volstaat niet. 

 

Bereid uw aanvraag zorgvuldig voor en maak verwijzingen naar uw schemadocumenten 

In onderdelen B.2 en C.2 van dit formulier beschrijft u per criterium waarom – naar uw 
mening – met uw certificatieschema kan worden aangetoond dat aan Nederlandse 

duurzaamheidseisen1 wordt voldaan. Een onzorgvuldige beschrijving en/of verwijzing in 

de derde of vijfde kolom van de tabellen B.2 en C.2 naar de documenten waar u deze 
omschrijving aan ontleent of waarop u deze omschrijving baseert, kan er toe leiden dat 

u later om een nadere toelichting wordt gevraagd. Ook kan het er toe leiden dat voor het 
criterium waarvoor de beschrijving en/of verwijzing onvolledig of onzorgvuldig is, geen 

goedkeuring wordt verleend.  

 

 

Toelichting op onderdeel A 

 

Toelichting op biomassa categorieën 
In uw aanvraag dient u aan te geven op welke van de volgende categorieën biomassa 

uw aanvraag betrekking heeft:  

1. Houtige biomassa uit bosbeheereenheden groter dan of gelijk aan 500 hectare 

Takken, tophout, bomen en primaire residuen direct uit bos groter dan of gelijk aan 500 

ha. Niet gebruikt hout dat van samenstelling niet is veranderd ten opzichte van hout dat in 

het bos groeit en waar geen vermenging, verontreiniging of vervuiling met 

productvreemde stoffen heeft plaatsgevonden.  

2. Houtige biomassa uit bosbeheereenheden kleiner dan 500 hectare  

Takken, tophout, bomen en primaire residuen direct uit bos kleiner dan 500 ha. Niet 

gebruikt hout dat van samenstelling niet is veranderd ten opzichte van hout dat in het bos 

groeit en waar geen vermenging, verontreiniging of vervuiling met productvreemde stoffen 

heeft plaatsgevonden.  

                                                           
1 Deze eisen zijn opgenomen in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. 

lichtrood gekleurde velden 
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3. Reststromen uit natuur- en landschapsbeheer  

Biomassarestproducten (takken, tophout, bomen) die vrijkomen bij beheer van stedelijk 

groen, landschap of natuur anders dan bos gericht op het behoud, herstel of de versterking 

van specifieke natuurlijke, recreatieve of landschappelijke functies. Tevens vallen 

hieronder biomassarestproducten die vrijkomen bij het reguliere onderhoud van openbare 

groengebieden en parken.  

4. Agrarische reststromen  

Reststromen rechtstreeks uit de landbouw. Korte rotatieteelten op akkers valt hier niet 

onder tenzij het om de reststromen hiervan gaat. 

5. Biogene rest- en afvalstromen  

Reststromen uit de agro-food en houtindustrie (secundaire residuen) en tertiaire residuen 

zoals houtafval. 

 

Toelichting op duurzaamheidseisen  

Een schemabeheerder dient in onderdeel A van de aanvraag tot goedkeuring aan te 
geven voor welke duurzaamheidseisen uit onderdeel B de aanvraag wordt gedaan. 

Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de coderingen in onderdeel B van het 

aanvraagformulier, zo  kan bijv. worden ingevuld “P1 – P3, 4.1, 4.2” waarbij dan dus 
wordt bedoeld alle eisen onder principes 1, 2 en 3 (dus eisen 1.1, 2, 3.1, 3.2 en 3.3) 

plus eisen 4.1 en 4.2. 

Deze opgave kan niet worden gedaan voor de beheerseisen uit onderdeel C omdat het 

schema aan alle beheerseisen moet voldoen om voor goedkeuring in aanmerking te 
komen. 

 

Toelichting op risico gebaseerde werkwijze 

Tijdelijk is toegestaan dat voor biomassa categorie 2 door de biomassaproducent een 

risico gebaseerde werkwijze wordt toegepast om aan te tonen dat wordt voldaan aan de 
duurzaamheidseisen onder de principes P6 t/m P11. Wat een risico gebaseerde 

werkwijze inhoudt en hoe het kan worden toegepast staat toegelicht in hoofdstuk 8 van 
het verificatieprotocol. Indien een risico gebaseerde werkwijze wordt toegepast dan dient 

onderdeel D van het aanvraagformulier te worden ingevuld en dient het in onderdeel D 
genoemde document als bijlage bij de aanvraag te worden gevoegd. 

 

 

Toelichting op onderdelen B en C 

In de onderdelen B1-B4 en C1 vult u in op basis van welke schemadocumenten de 
beoordeling ten behoeve van de goedkeuring van het schema moet worden uitgevoerd. 

Doorgaans zal dit een selectie zijn van het totaal aan documenten binnen een 
certificatieschema, omdat in veel gevallen een deel van de schemadocumenten gaat over 

onderdelen (zoals sociale of economische criteria, of oudere versies van het schema) 
waarop de huidige aanvraag geen betrekking zal hebben. U dient de genoemde 

documenten mee te sturen, bij voorkeur digitaal, met uw aanvraag tot goedkeuring. Het 
is niet voldoende om te verwijzen naar documenten die via het internet zijn te vinden, 

omdat online documenten zouden kunnen worden gewijzigd waarmee achteraf 

onduidelijkheid zou kunnen ontstaan welke versie van een document is gebruikt voor de 
beoordeling van de aanvraag. Daarmee is tevens van belang dat u aangeeft welke versie 

wordt beoordeeld in het geval dat er meerdere versies van uw certificatieschema 
bestaan. 
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Onderdeel B2 hoeft u alleen in te vullen voor duurzaamheidseisen waarvoor u 

goedkeuring aanvraagt (zoals u in onderdeel A aangeeft). In onderdeel B kunnen dus 
lichtgroen gekleurde velden leeg blijven voor de eisen waarvoor u geen goedkeuring 

aanvraagt. 
 

In onderdelen B2 en C2 onderbouwt u voor de relevante eisen of – en zo ja waarom – 
met uw certificatieschema kan worden aangetoond dat aan de Nederlandse 

duurzaamheidseisen wordt voldaan. In de vierde kolom van die onderdelen geeft u met 
een score aan in welke mate naar uw mening het criterium uit uw certificatieschema 

voldoet aan de desbetreffende Nederlandse duurzaamheidseis. Kiest u daarbij uit de 

volgende mogelijkheden: 

+ : het criterium uit uw certificatieschema voldoet geheel; 

± : het criterium uit uw certificatieschema voldoet bij benadering; of 

- : het criterium uit uw certificatieschema voldoet niet. 
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