Procedure van overdracht van een
operator naar een andere OCI
Wanneer een operator zijn overeenkomst met een OCI voor een door Vegaplan of
Codiplan beheerd lastenboek of sectorgids(module) wenst te beëindigen, met als doel
een audit door een andere OCI te laten uitvoeren moet de volgende procedure gevold
worden:
1. Alvorens met de operator een overeenkomst af te sluiten voor een door Vegaplan of
Codiplan beheerd lastenboek of sectorgids(module), gaat de ‘Overnemende OCI’ in de
Vegaplan/Codiplan databank na of de bedoelde operator geen actieve registratie heeft
voor het bedoelde lastenboek en/of sectorgids(module) bij een andere OCI. Daartoe
voert de OCI het VEN en het ON van de operator in de databank in.
2. Als de operator een actieve (= niet opgezegde of verbroken) registratie heeft bij een
andere OCI voor het bedoelde lastenboek en/of sectorgids(module), wordt indien van
toepassing gekeken naar de einddatum van het onderliggende certificaat. Ligt die minder
dan 9 maand in de toekomst, of is er geen lopend certificaat ingebracht, dan is de
procedure onder punt“A” van toepassing. Is er een lopend certificaat waarvan de
einddatum meer dan 9 maand in de toekomst ligt, dan is de procedure onder punt “B”
van toepassing.
3. In geen geval mag de ‘overnemende OCI’ een audit voor een bepaald lastenboek of
sectorgids uitvoeren, alvorens de rechten bij een operator voor dat bepaald lastenboek of
sectorgids door het Vegaplan/Codiplan secretariaat overgedragen zijn naar deze
“overnemende OCI”.
Blijkt dit wel het geval, dan zal een sanctie van € 250 excl. BTW door Vegaplan/Codiplan
opgelegd worden aan de ’overnemende OCI’.
A. Geen certificaat, of einddatum certificaat < 9 maand
A1. De ‘Overnemende OCI’ informeert het secretariaat van Vegaplan/Codiplan dat een
landbouwer naar hen wenst over te stappen. Conform artikel 2.8 van de
modelovereenkomst tussen de OCI en de landbouwer, moet daarbij een nieuwe
overeenkomst tussen de landbouwer en deze ‘Overnemende OCI’ opgemaakt worden.
De ‘Overnemende OCI’ geeft vervolgens de naam, het ON en de VEN van de
landbouwer, de datum van de ondertekening van de overeenkomst door de landbouwer
en het van toepassing zijnde lastenboek of sectorgids door aan het secretariaat van
Vegaplan/Codiplan.
A2. Het secretariaat van Vegaplan/Codiplan informeert de ‘Overlatende OCI’ dat de
landbouwer in kwestie wenst te veranderen van OCI voor dat bepaalde lastenboek of
sectorgids.
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A3. De rechten voor de betreffende gids of lastenboek worden door het secretariaat
overgedragen naar de overnemende OCI. De registratie heeft als startdatum de datum
van de ondertekening van de overeenkomst door de landbouwer.

B. Einddatum certificaat > 9 maand
B1. De ‘Overnemende OCI’ bezorgt een door de operator getekend aanvraagformulier
(OCI.002.Nl.Rev1_120711) aan het secretariaat van Vegaplan/Codiplan. Dit moet
gebeuren binnen de 7dagen na de ondertekening ervan door de landbouwer.
B2. Het secretariaat van Vegaplan/Codiplan informeert per mail de ‘Overlatende OCI’ dat
de landbouwer in kwestie wenst te veranderen van OCI voor dat bepaald lastenboek of
sectorgids.
B3. De ‘Overlatende OCI’ heeft na ontvangst van deze mail, 7 dagen de tijd om te
antwoorden voor al dan niet vrijgave van de landbouwer.
B4. Indien het secretariaat van Vegaplan/Codiplan geen antwoord ontvangt binnen de
vooropgestelde termijn, worden de rechten automatisch overgedragen aan de
‘overnemende OCI’.
B5. De datum van overdracht is de datum van toezegging door de overlatende OCI, of
desgevallend de datum van de aanvraag van het secretariaat aan de overlatende OCI,
plus 7 dagen.
B6. Bij de facturatie van de Vegaplan en/of Codiplanbijdrage aan de operator, wordt door
de OCI rekening gehouden met de bijdragen die de operator al betaald heeft. Enkel de
nog niet aangebroken jaren in de volgende certificatieperiode mogen door de
overnemende OCI aangerekend worden aan de landbouwer. Deze gecorrigeerde bijdrage
is eveneens terug te vinden op de eerstvolgende facturatie van Codiplan/Vegaplan aan
de OCI na de ingave van de audit in de Codiplan/Vegaplandatabank.

Voor akkoord,

Datum:
Naam:
Namens OCI:
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