
CERTISYS,
uw partner in 
biologische landbouw
Onze medewerkers zullen u ondersteunen en begeleiden 
tijdens uw bio engagementproces door hun biologische 
kennis en informatie te delen.

Toegang tot talrijke markten

   U wenst uw biocertificatie te 
combineren met andere systemen?                                                    
Dankzij samenwerkingen kan CERTISYS u 
ook diensten aanbieden zoals Biogarantie®, 
Ecogarantie®, COSMOS®, Demeter®, fair trade 
en andere partners uit de duurzame handel, 
evenals toegang tot buitenlandse markten 
(Canada, Korea, Europa, Japan, V.S. enz.).

Tools tot uw beschikking

   Een website die rijk is aan inhoud 
en regelmatig wordt bijgewerkt 

  Toegang tot al uw documenten 
online op MyCertisys

  Praktische gidsen met een 
samenvatting van de biologische 
verordening

 Ons jaarverslag

  Gepersonaliseerde e-mailings om u op 
de hoogte te houden van het laatste nieuws 

Een waardering van uw activiteit

   Dankzij onze online zoekmachine zijn alle 
BIO-certificaten die CERTISYS toekent te raadplegen 
per marktdeelnemer of certificaatnummer. 
Transparanter kan het niet.

   BIO affiches zijn ter uwer beschikking om de waarborg 
van uw BIO-producten in de verf te zetten.

Onze

BIO
producten 
gecontroleerd 
en
gecertificeerd

gecontroleerd 
en
gecertificeerd

Certificaten op www.certisys.eu
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Biolabels voor tal van activiteitensectoren
Wilt u bioproducten produceren of verkopen? Of bent u op zoek naar informatie voor uw activiteitensector?

Er bestaan heel wat uiteenlopende sectoren. Een landbouwer werkt in de praktijk totaal anders dan een verwerker, een verkooppunt, een invoerder of een
horecazaak. Elke sector heeft zijn eigen kenmerken op het vlak van labels, eigen regels en een eigen aanpak om met bio aan de slag te gaan. Om die reden

hebben wij een aantal specifieke activiteitssectoren bepaald die we gedetailleerde informatie bieden, gericht op hun activiteit.

Waarom kiezen voor CERTISYS ?

De kracht van expertise en een
onwrikbaar engagement voor bio

Pionier op het vlak van
biocertificatie in België, al veertig

jaar lang

Lokale verankering: lokale
controleurs die uw streek kennen

Kwaliteitsvolle dienstverlening en
nauwkeurigheid behoren tot ons

DNA

Veel meer dan een
certificatieorgaan: een echte

partner in biologische landbouw

Nieuws

Bekijk de blog

Ons
activiteitenjaarverslag
voor 2020 is klaar !

Lees meer

26
mei

CERTISYS treedt toe
tot de ECOCERT-groep.

Lees meer

28
apr

In 2021 kwam er een
unieke radijs uit de

grond!
Lees meer

23
dec
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BIO
Gecertificeerde
bedrijven zoeken

BIO is al meer dan veertig jaar het hart van ons
controle- en certificeringsactiviteiten

Meer weten

Landbouwers

u hebt een landbouwbedrijf met gewassen
en/of dieren.

Meer weten

Bereiders

u verwerkt grondstoffen tot afgewerkte
producten die u vervolgens verkoopt, u

verandert de verpakking of u voorziet ze van
een etiket met uw naam.

Meer weten

Verkooppunten

u verkoopt verpakte producten of producten in
bulk aan eindconsumenten zonder dat u ze

produceert, verwerkt of aan bedrijven verdeelt
(b2b).

Meer weten

Verdelers

u koopt producten en verkoopt ze aan andere
bedrijven, zonder dat u de verpakking of het

etiket verandert.

Meer weten

Invoerders en uitvoerders EU

u voert producten in uit landen buiten de EU
of u voert uw producten uit buiten de EU.

Meer weten

Internationaal project

u bent producent, verwerker of uitvoerder van
bioproducten buiten Europa en u wilt uw

producten in Europa of in de Verenigde Staten
verkopen.

Meer weten

Cosmetica en reiniging

u produceert cosmetica of reinigingsproducten.

Meer weten

Input en grondstoffen

u verkoopt meststoffen aan bioproducenten.

Meer weten

Catering

u werkt in de restaurantsector en gebruikt
bioproducten in uw grootkeuken.

Meer weten
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CERTISYS, sinds altijd al, 
uw BIO-expert
Wie zijn we ?

Een toegewijde expert in biologische landbouw

Als pionier op het vlak van biologische certificering in België is 
CERTISYS sinds 1991 betrokken bij het opstellen van de biologische 
regelgeving en erkende normen. Wij inspecteren en certificeren zowel 
officiële biologische landbouwsystemen als ecologische en fair trade 
privé-lastenboeken.

Een lokaal bedrijf bij u in de buurt 
Wij begeleiden de uitbouw van uw bioactiviteiten in België, 
Europa en internationaal. Onze auditors werken lokaal en hebben 
dus een betere kennis van uw streek.

Een ethische en onafhankelijke organisatie

Onze missie bestaat erin te strijden tegen fraude en de 
geloofwaardigheid van BIO te verzekeren door middel van 
betrouwbare en onafhankelijke informatie, audits en certificering.

Wij maken deel uit van de ECOCERT Groep

Onze prioriteit is te werken aan een duurzame wereld, met name 
door BIO te promoten. Dankzij ECOCERT kunnen wij u nieuwe 
certificeringen, aanvullend op BIO, aanbieden met een positieve 
impact op het milieu en de samenleving.

40 jaar
expertise

100%
biologisch 

engagement   

Meer dan 
3500

operatoren 
vertrouwen 

ons

BIO, het        van 
onze certificerings-
activiteit



BIO wat is dat? 
Een productie 
methode

   Biologische landbouw is een productiemethode 
met respect voor mens, dier en milieu. De methode 
vertrekt van de natuurlijke cycli, houdt de biodiversiteit 
in stand en verbetert de bodemvruchtbaarheid. 
Het gebruik van fytofarmaceutische producten, 

synthetische chemische meststoffen alsook GGO’s 
zijn verboden.  Antibiotica en additieven zijn strikt 

beperkt.

BIO is een beschermde benaming. De regels 
met betrekking tot deze productiewijze zijn 
geharmoniseerd in de Europese verordeningen 
en elke lidstaat is verantwoordelijk voor de 
toepassing daarvan.

CERTISYS is door de Belgische regionale 
overheden en door de Luxemburgse overheid 

officieel erkend als controle- en certificatie orgaan 
en is geaccrediteerd bij het Ministerie van Economische 

Zaken (BELAC nr. 093 PROD). CERTISYS is eveneens door de 
Europese Unie erkend voor BIO-certificatie in Afrika.

Ga naar de pagina 
«Mijn Activiteit» 
van onze website 
en vind alle 
informatie die u 
nodig hebt om uw biologische 
activiteit bij ons te starten.

     Ons meertalig team antwoordt 
op al uw vragen:    
 
BOLINNE 
Rue Joseph Bouché 57/3 - B-5310 Bolinne 
p 32(0)81 600 377 
 
GENT 
K. Maria Hendrikaplein 5-6 - B-9000 Gent 
p 32(0)9 245 82 36 
 
BRUSSEL  HOOFDZETEL 
DE MEEÛSSQUARE, 35 - B-1000 BRUSSEL   

   info@certisys.eu
   www.certisys.eu

Breng ons een bezoek tijdens vakbeurzen,
BIO-beurzen en andere evenementen!

De BIO branche onder controle

VERKOOPPUNT
RESTAURANT

VERWERKER

PRODUCENT

DISTRIBUTEUR
INVOERDER

Uw weg naar biologisch 
 in 4 stappen

1.  Verzamel informatie

Ontdek onze praktische gidsen op onze website en raadpleeg 
de BIO-regelgeving.

Onze tarieven zijn vrij te raadplegen en u kunt dankzij een online offerte 
meteen inschatten wat de controle van uw activiteit zou kosten.

2.  Meld uw BIO activiteit

Meld u aan door de kennisgeving van activiteit en het ondertekende 
contract naar ons te sturen samen met de formulieren met betrekking 
tot uw activiteit (percelen, beschrijving, enz.)

3.  Uw eerste BIO audit

Afspraak met uw CERTISYS-auditeur voor het eerste bezoek 
(erkenningscontrole).

4.   Uw BIO certificaat

Zodra uw activiteit conform blijkt, ontvangt u uw BIO certificaat.

 

Communiceren over en commercialiseren 
van uw producten

De BIO-producten die op uw certificaat staan mogen de benaming 
BIO dragen (logo, certificaten, etikettering, communicatiedocumenten, 
enz.).

Uw auditeur volgt uw activiteit het hele jaar. 
Hij zal u meermaals per jaar bezoeken, tijdens controles zowel 
op afspraak maar ook onaangekondigde.

Starten met biologische landbouw
Schema van het certificatieverloop
Certificatieprocedure
Kwaliteitssysteem
Raad van Advies

Certificatie 
systeem
CERTISYS

M A K I N G  B I O  B E T T E R  T O G E T H E R® 

P R A K T I S C H E  G I D S

Plantaardige producties
Veeteelt
Bio en niet-bio in één bedrijf
Omschakeling
Controlevereisten

Wetgeving
biologische landbouw 
voor landbouwers
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P R A K T I S C H E  G I D S

Algemene verwerkingsregels
Specifieke productieregels (gisten, wijnen, melk)
Import- en  exportregels 
Controlevereisten

Regelgeving
inzake biologische 
landbouw 
voor bereiders

M A K I N G  B I O  B E T T E R  T O G E T H E R® 

P R A K T I S C H E  G I D S

How to start organic farming
Certification system 
Appeal procedure
Certification of producers groups

International 
certification (outside of the EU)

Organic farming
CERTISYS system

M A K I N G  B I O  B E T T E R  T O G E T H E R® 

P R AT I C A L  G U I D E

Onverwerkte landbouwproducten
Bereide levensmiddelen
Gebruik van logo’s
Distributeurmerk
Verkooppunten, Bio-producten u-in bulk
Catering

Etiketterings- 
regelgeving
voor biologische
voedingswaren

M A K I N G  B I O  B E T T E R  T O G E T H E R® 

P R A K T I S C H E  G I D S

www.certisys.eu

Land- en tuinbouw in beweging

dagen
tuigen
Werk


