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Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij Vertogas.
Algemeen
Begrippen die in de Definitielijst zijn gedefinieerd, hebben in dit formulier die gedefinieerde
betekenis en zijn met een hoofdletter geschreven.
Toelichting
Dit formulier bevat het model voor de duurzaamheidsrapportage over de gebruikte Biomassa.
Het formulier moet worden ingediend binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar waarover
gerapporteerd wordt.
De rapportage duurzaamheid Biomassa moet per Productie-installatie ingevuld worden. En kan per
installatie van de organisatie openbaar worden gemaakt op de Website, met uitzondering van
persoonsgegevens en de kolom met de hoeveelheden in ton.
Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.
Dit formulier moet worden ingediend en ondertekend door Producent.
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1. Gegevens Producent

Niet invullen
Dossiernummer :
Datum ontvangst:

a. Statutaire naam1:
b. Ondernemingsvorm2:
c.

Vertegenwoordigd

door:

(m/v)
d. Functie:
e. Adres:
f. Postcode en plaats:
g. Postbusnummer:
h. Postcode en plaats:
i. Land:
j. Telefoonnummer:
k. E-mailadres:
2. Gegevens contactpersoon (indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens)
a. Statutaire naam:
b.

Naam

contactpersoon:

(m/v)
c. Functie:
d. Adres:
e. Postcode en Plaats:
f. Land:
g. Telefoonnummer(s):
h. E-mailadres:

1
Indien u een particulier bent, vult u hier uw volledige naam in. Vraag 1b en 1c slaat u dan over. De naam en de locatie van de
organisatie wordt bij de duurzaamheidsrapportage openbaar gemaakt.
2
naamloze vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging,
onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, Europees economisch samenwerkingsverband, eenmanszaak
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3 Gegevens Productie-installatie
a. Naam van de locatie:
b. Bezoekadres:
c. Postcode:
d. Plaats:
e. Kadastrale aanduiding:
f. Productie-installatie EAN#3:
g.

Kalenderjaar
van
rapportage:
h.
Categorie
duurzame
energieproductie:
4. Dossiergegevens
De volgende tabel moet u voor iedere maand van het jaar apart invullen en derhalve als 12voudige bijlage meesturen.
Afgezien van de kolom over de hoeveelheden in ton kan deze tabel samen met de naam van de
organisatie, de locatie/ naam van het project, de categorie van de duurzame energieproductie en
het rapportagejaar openbaar gemaakt worden op de website.

Tabel 1a. Maandoverzicht duurzaamheid
ingezette Biomassa

Maand:
Jaar:….

…………………

Hoeveelheid Aandeel
Energie
Herkomst- Hoofdproduct
Grondstof
uitgedrukt uitgedrukt
(ton)
(massa%) (energetisch%) land
of bijproduct
in NTA
conform Meststoffenwet *

Productie
standaard

100%

Tabel
1b.
Totaaloverzicht
duurzaamheid ingezette Biomassa
Hoeveelh
eid
(ton)

Aandeel
(massa%)

Jaar: ….

Energie
Productie
(energetisch Volume
%)
(MWh)

100%

Toelichting op de tabellen:
Grondstof De Biomassa inputstroom. Tabel 2 geeft een overzicht met mogelijke invulwaarden.
Hoeveelheid Hier vult u de hoeveelheid tonnen Biomassa in, die gedurende het rapportagejaar ingezet is voor
de productie van Hernieuwbaar gas.
Deze kolom zal niet openbaar worden gemaakt.
3

Dit dient dezelfde code te zijn waaronder de Productie-installatie bekend staat in het systeem van Vertogas.

*4 Deze codering hoeft uitsluitend te worden ingevuld door mest(co)vergisters. Het betreft Bijlage Aa van de Meststoffenwet.
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Aandeel Hier vult u het massapercentage in ten opzichte van de totale inzet van de Biomassa. (Dus de
hoeveelheid tonnen per jaar uit de vorige kolom gedeeld door het totaal van de vorige kolom). De som van de
massapercentages moet 100% zijn.
Energie Hier vult u het gemiddelde energetisch percentage in afgeleid uit de gemiddelde calorische waarde per
Biomassa van het betreffende jaar.
Herkomstland Dit is het land van herkomst van de grondstof, dus waar de grondstof is geproduceerd of
geteeld. Bij primaire en secundaire bijproducten zoals kokosnootschillen is het land van herkomst het land waar
de kokosnoot is gegroeid.
Hoofd- of bijproduct Hierin geeft u aan of de grondstof een hoofdproduct betreft, een primair, secundair of
tertiair bijproduct of onbekend. Op pagina 6 van dit formulier wordt een verdere uitleg gegeven.
Productiestandaard Indien de grondstof een hoofdproduct betreft, kunt u hier aangeven of deze voldoet aan
een productiestandaard voor duurzaamheid. Tabel 3, op pagina 7 geeft een overzicht van mogelijke
productiestandaarden en bijbehorende afkortingen.
Productie volume (MWh) Het in Vertogas geregistreerde geproduceerde groengasvolume in MWh op
jaarniveau.
Opmerkingen Ruimte voor overige relevante informatie, bijvoorbeeld verdere specificatie van de grondstof of
overige relevante duurzaamheidsinformatie.
Administratieve batches van grondstoffen (hoeveelheid product met identieke eigenschappen qua grondstof,
land van oorsprong en productiestandaard) mogen in een regel worden samengevoegd. Er mogen dus wel
meerdere fysieke ladingen van dezelfde grondstof uit hetzelfde land en met dezelfde productiestandaard
opgeteld worden.

Tabel 2. Grondstofsoorten en indeling in hoofd- of bijproduct
Grondstof

Hoofdproduct of bijproduct

Pluimveemest

Secundair bijproduct

Rundermest

Secundair bijproduct

Varkensmest

Secundair bijproduct

Overige mest

Secundair bijproduct

Maïs

Nagenoeg altijd hoofdproduct

Tarwe

Nagenoeg altijd hoofdproduct

Overig graan
Nagenoeg altijd hoofdproduct
Reststoffen VGI: reststoffen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie niet
zijnde plantaardige of dierlijke oliën of vetten
Secundair bijproduct
Plantaardige of dierlijke oliën of vetten: specificeer in rapportage

Afhankelijk van situatie

Gras
Zetmeel

Primair bijproduct
Kan secundair/ tertiair bijproduct
zijn

Bieten

Hele biet: meestal hoofdproduct

Bietenpunten:
Aardappelen

primair bijproduct
Hele aardappel: meestal
hoofdproduct

GFT: Groente Fruit en Tuinafval inclusief tuinbouwafval en bollenpelsel

Secundair/ tertiair bijproduct

Glycerine (niet van petrochemische origine)

Secundair bijproduct

Papier

Secundair/ tertiair bijproduct

Slachtbijproducten

Secundair bijproduct

Zaagsel

Secundair bijproduct

Vers (primair) hout, inclusief de boomstam zelf

Nagenoeg altijd hoofdproduct

Vers resthout / vers snoeihout / park- of plantsoenhout

Primair bijproduct

Schors

Primair bijproduct

Gebruikt onbehandeld hout1

Tertiair bijproduct

Gebruikt geverfd of verlijmd hout1

Tertiair bijproduct

Gebruikt geïmpregneerd hout1

Tertiair bijproduct

Hout uit verwerking1

Tertiair bijproduct

Overig hout

Afhankelijk van situatie

Stro

Primair bijproduct

Overige vaste biomassa; specificeer in rapportage

Afhankelijk van situatie

Overige biomassa; specificeer in rapportage

Afhankelijk van situatie
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Voetnoot:
Voor definities en omschrijvingen: zie ook NTA8003.
Hoofdproduct en bijproducten
In de rapportageverplichting wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdproducten en bijproducten. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire bijproducten:
Primair: producten die als natuurlijke bodemverbeteraar kunnen dienen en een economische waarde hebben
van minder dan 10% van de waarde van de oogst in zijn geheel op het moment dat deze de boerderij verlaat.
Secundair: producten die een economische waarde hebben van minder dan 10% van de totale waarde van het
product dat de fabriek verlaat. Hierbij moet het bijproduct fundamenteel verschillen van het hoofdproduct.
Raffinagefracties worden niet als een bijproduct beschouwd.
Tertiair: gebruikte producten die een economische waarde hebben van minder dan 25% van de waarde van
hetzelfde product in ongebruikte vorm. Afvalstromen, zoals calamiteitenoogst, vallen tevens onder deze
categorie.

In tabel 2 is aangegeven wat voorbeelden van bijproducten zijn. Indien dit afhankelijk is van de
situatie moet u zelf aangeven op basis van bovenstaande omschrijving wat van toepassing is.
Indien het een hoofdproduct is vult u in hoofdproduct.
Productiestandaarden
In tabel 3 zijn een aantal productiestandaarden aangegeven voor biomassa. Indien de door u
gebruikte Biomassa voorzien is van een dergelijke productiestandaard kunt u dat aangeven in tabel
1a. Ook eventuele andere productiestandaarden voor de duurzaamheid van de biomassa kunt u in
tabel 1a aangeven.

Tabel 3. Voorbeelden van productiestandaarden
Standaard

Afkorting

Algemene Landbouw standaarden
GlobalGAP

GlobalGAP

Linking Environment and Farming Marque

LEAF

Sustainable Agriculture Network/Rainforest Alliance

SAN/RA

Assured Combinable Crops Scheme

ACCS

International Federation of Organic Agriculture Movements

IFOAM

Sociale standaarden
Social Accountability 8000

SA 8000

Houtstandaarden
American Tree Farm System

ATFS

In de rapportageverplichting wordt gevraagd of een hoofdproduct voldoet aan een productiestandaard. Hierbij
kunt u denken aan een van bovenstaande standaarden. Indien een biomassastroom voldoet aan een andere
productiestandaard met een relatie tot duurzaamheid, kunt u deze invullen. Het duurzaamheidsniveau dat
wordt gewaarborgd varieert per standaard. Over dit duurzaamheidsniveau wordt hier geen uitspraak gedaan.
Bij tabel 1a kunt u de afkortingen invullen.
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5. Ondertekening
Dit formulier moet worden ondertekend door Producent.
Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan Producent, moet een volmacht van
Producent worden bijgevoegd.
Producent verklaart voorts dat het formulier naar waarheid en zonder voorbehoud is ingevuld,
Statutaire naam:
Naam

O Dhr O Mw

ondertekenaar:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Controleer voordat u de rapportage verstuurt of:
het formulier is ondertekend door een bevoegd persoon.
het formulier vergezeld gaat van een accountantsverklaring, afgegeven door een erkende
Accountant, waarin wordt verklaard dat de gegevens, zoals deze zijn vermeld in het
onderhavige formulier, correct zijn en dat uitsluitend biomassastromen zijn gebruikt die
zijn toegestaan voor de categorie Productie-installaties waarvoor Garanties van Oorsprong
(Certificaten) zijn ontvangen.
een eventuele volmacht is toegevoegd.
een uittreksel van de Kamer van Koophandel (handelsregister) is toegevoegd van de
rechtspersoon.
Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Vertogas geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
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