
OR3203nl14
(11/06/2021)

BEREIDER/VERWERKER Vlaanderen - Brussel

Straat : Nr : *

Postcode : * Plaatsnaam :

Naam :

Voornaam :

Functie :

Tel: GSM: *

E-mail: 

Benaming marktdeelnemer : *

Dit e-mailadres zal voor alle officiële mededelingen gebruikt worden en zal u toegang geven tot uw 

persoonlijke gegevens op MYcertisys.   De marktdeelnemer aanvaardt dat deze gegevens meegedeeld 

worden aan de persoon dit zich inlogt met het hogervermeld e-mailadres. De marktdeelnemer verbindt er 

zich toe er voor te zorgen dat alle gegevens die hij via het intranet aan Certisys meedeelt waar en echt zijn 

en als handtekening geldig zijn. Indien verschillende personen toegang moeten krijgen, vermeld dan het 

generieke adres.

Vak 3: Algemene informatie en verbintenissen

Vak 4: Enkel bestemd voor Certisys                                                                                                            

Ontvangstdatum ven de kennisgeving van activiteit bij Certisys : 

Nr. ACM fiche :   

Heeft u ook een NIET BIO activiteit in uw onderneming ?   Ja - Nee

Indien ja, beschrijf deze NIET BIO activiteit :

Kennisgeving van BIO activiteit

Vak 1: Deze kennisgeving betreft: 

De velden met een *zijn verplicht

Nieuwe marktdeelnemer bij CERTISYS

Wijziging

Toevoeging van een site

Gegevens marktdeelnemer

Toevoeging activiteit

Stopzetting site

Vak 2:  Gegevens marktdeelnemer

Stopzetting activiteit

Volledige stopzetting van de bio activiteit

Bent u reeds onder controle bij een controleorgaan ? 

Indien ja, vermeld de naam van dit controleorgaan :

*

*

*

Bedrijfsnummer (BTW) : *

Vermeld het adres van de maatschappelijke zetel 

*

Contactpersoon

*

*

*

Ontvangstdatum van het contract in 2 exemplaren bij Certisys :

Datum bio engagement (enkel van toepassing voor Brussel)  : 



OR3203nl14
(11/06/2021)

BEREIDER/VERWERKER Vlaanderen - Brussel

Naam van de Site:

Straat : Nr. :

Postcode : Plaatsnaam :

Naam : Voornaam :

Tel :

E-mail :

Ja - Nee

Ja- Nee

Ja - Nee

Ja - Nee

Ja - Nee

Ja- Nee

Permanente BIO 

activiteit

Eenmalige BIO 

activiteit

BIO import Ja - Nee Welke landen :

Naam :

Voornaam :

Functie :

Datum :

Handtekening :

*

*

Vak 5: Duid hier de exacte gegevens aan van de SITE waar de Bio activiteit plaatsvindt. Indien u meer dan één site heeft waar een Bio activiteit 

plaatvindt, gebruik bijlage OR3203 en vul deze zoveel keer in als nodig.  

Welke activiteiten vinden plaats op deze site ?

Contactpersoon 

(Facultatief)

Ik bereid of verwerk ook niet bio-producten ?

5.2 Verdeler (B2B) 
(omvat alle BIO producten met 

uitzondering van producten onder 

eigen naam/merk)
** In Vlaanderen hoeft een loonwerker geen 

aparte kennisgeving te doen. (Art. 6/2.2 BVR 

20/03/2015)

BIO levensmiddelen Loonwerker

**
Ja - Nee

BIO diervoeder

Andere

Ik verdeel ook niet bio-producten ?

5.1 Bereider/Verwerker 
 (Bereiding, verwerking, verpakking, 

heretikketering, producten onder 

eigen naam/merk) 
** In Vlaanderen hoeft een loonwerker geen 

aparte kennisgeving te doen. (Art. 6/2.2 BVR 

20/03/2015)

BIO levensmiddelen Loonwerker

**
Ja - Nee

BIO diervoeder

Andere

5.3 Verkooppunt (B2C)
(verkoop online inbegrepen)

BIO levensmiddelen Ja - Nee

BIO diervoeder Ja - Nee

Andere

*

De marktdeelnemer verbindt er zich toe om de behandelingen te verrichten in overeenstemming met verordeningen (EG) nr. 834/07 en 889/08 

en in het bijzonder Titels III, IV en V van 834/07 en de Regionale Besluiten betreffende de biologische productiemethode.

Hij verklaart de controle van zijn uitbating toevertrouwd te hebben aan het erkend controleorgaan CERTISYS bvba.

De marktdeelnemer verbindt er zich toe om bij overtredingen of onregelmatigheid het afdwingen van de toepassing van de voorschriften voor de 

biologische productie te aanvaarden.

Ik verklaar dat de informatie die ik vermeld heb op dit document van kennisgeving, en voor de producenten ook op het formulier kennisgeving 

van percelen, waar en echt is.

*

*

5.4 Catering/restaurants: 
bereiding van bio levensmiddelen ter 

plaatse te verbruiken en/of af te 

halen en/of aan huis geleverd.

(enkel van toepassing voor Brussel)

Ja - Nee

Ja - Nee (indien ja, vul het formulier QT2518 en het document contract/kennisgeving in)

5.5 Import / Export 
(Buiten EU) 

BIO export Ja - Nee Welke landen :

USA:            Ja - Nee


