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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(q) "non-food cellulosemateriaal": 

grondstoffen hoofdzakelijk bestaande uit 

cellulose en hemicellulose, en met een 

lager ligninegehalte dan lignocellulosisch 

materiaal; het omvat residuen van voedsel- 

en voedergewassen (zoals stro, stelen en 

bladeren, vliezen en doppen), grasachtige 

energiegewassen met een laag 

zetmeelgehalte (zoals raaigras, switchgrass, 

miscanthus, pijlriet en bodembedekkende 

gewassen die worden verbouwd voor en na 

de hoofdgewassen), industriële residuen 

(ook uit voedsel- en voedergewassen nadat 

plantaardige oliën, suikers, zetmeel en 

eiwitten zijn geëxtraheerd) en materiaal uit 

bioafval; 

(q) "non-food cellulosemateriaal": 

grondstoffen deels bestaande uit cellulose 

en hemicellulose, en met een lager 

ligninegehalte dan lignocellulosisch 

materiaal; het omvat residuen van voedsel- 

en voedergewassen (zoals stro, stelen en 

bladeren, vliezen en doppen), grasachtige 

energiegewassen met een laag 

zetmeelgehalte (zoals raaigras, switchgrass, 

miscanthus, pijlriet) en bodembedekkende 

gewassen die worden verbouwd voor en na 

de hoofdgewassen, industriële residuen 

(ook uit voedsel- en voedergewassen nadat 

plantaardige oliën, suikers, zetmeel en 

eiwitten zijn geëxtraheerd) en materiaal uit 

bioafval; 

Or. en 

Motivering 

Zolang er geen sprake is van een verandering in de voedselproductie, noch van bijkomend 

landgebruik (hetzij direct, hetzij indirect) moeten landbouwers wanneer ze een aanvullende 
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tweede oogst introduceren voor energiedoeleinden de mogelijkheid krijgen te innoveren door 

de teelt van tussengewassen waarvan het volledige zetmeelgehalte voor energiedoeleinden 

wordt gebruikt. Bodembedekkende gewassen worden in Richtlijn 2015/1513 reeds erkend als 

een grondstof die in aanmerking komt voor geavanceerde biobrandstoffen, maar worden daar 

beperkt tot gewassen met "laag zetmeelgehalte", waardoor de keuze in bodembedekkende 

gewassen wordt beperkt. Deze richtlijn moet het gebruik van alle soorten bodembedekkende 

gewassen aanmoedigen in plaats van te beperken, aangezien deze praktijk bevorderend kan 

zijn voor de beperking van broeikasgasemissies en landbouwers meer rendement kan 

opleveren. Uit een studie van ECOFYS uit 2016 blijkt dat opeenvolgende teelt met het oog op 

biogasproductie tal van voordelen biedt. Landbouw moet deel uitmaken van de oplossing 

voor het klimaatprobleem en deze wetgeving moet landbouwers de nodige instrumenten 

aanreiken om tegelijkertijd iets te doen aan de klimaatverandering en de voedselveiligheid te 

waarborgen. 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(dd) "voedsel- en voedergewassen": 

zetmeelrijke gewassen, suikers en 

oliegewassen die als hoofdgewas op 

landbouwgrond worden geteeld, met 

uitzondering van residuen, afvalstoffen of 

lignocellulosisch materiaal; 

(dd) "voedsel- en voedergewassen": 

zetmeelrijke gewassen, suikers en 

oliegewassen die als hoofdgewas op 

landbouwgrond worden geteeld, met 

uitzondering van residuen, afvalstoffen of 

lignocellulosisch materiaal; tussenteelten, 

bijvoorbeeld met tussengewassen en 

bodembedekkende gewassen, worden niet 

als hoofdgewassen beschouwd; 

Or. en 

Motivering 

Tussengewassen en bodembedekkende gewassen mogen niet als hoofdgewassen worden 

beschouwd, maar vormen een tweede oogst, bovenop de gebruikelijke voedselgewassen. Dit 

kan een alternatief vormen voor kale grond en uit een ECOFYS-studie uit 2016 blijkt dat dit 

tal van voordelen oplevert wat de beperking van broeikasgasemissies en rendement voor 

landbouwers betreft. Landbouw moet deel uitmaken van de oplossing voor het 

klimaatprobleem en deze wetgeving moet landbouwers de nodige instrumenten aanreiken om 

tegelijkertijd iets te doen aan de klimaatverandering en de voedselveiligheid te waarborgen. 

 


