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INFORMATIEVE NOTA 

MESTSTOFFEN 

1. Hoe aan een getuigschrift geraken voor in de biologische landbouw bruikbare 
meststoffen?  

1. Informeer u 

Verzamel de noodzakelijke informatie.  

Raadpleeg onder meer bijlage 1 van Europese Verordening nr. 889/2008 en  

de Dienst Grondstoffen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. 

Alle informatie vindt u op  

www.certisys.eu >starten met BIO>landbouwgrondstoffen/inputs 

Neem zonder aarzelen contact met ons op! 

 
 

2. Vul het contract in 

Vul het het contract van dienstverlening in 2 exemplaren in en stuur beide naar ons op. 

 
 

3. Uw dossier wordt geopend 

Uw dossier wordt geopend zodra uw contracten bij ons binnengekomen zijn. 

 
 

4. Uw eerste controle 

De controleur neemt met u contact op om een afspraak te maken voor een eerste audit. Bij 

die audit wordt een controleverslag opgesteld. 

 
 

5. Uw certificatie 

Op grond van het controleverslag en zodra uw dossier volledig is onderzoekt de 

certificatiedienst uw dossier. U ontvangt een getuigschrift van bruikbaarheid in de 

biologische landbouw. 

 

http://www.certisys.eu/
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2. Wat verstaat men onder een meststof? 

 
Meststoffen zijn producten die bestemd zijn om de voeding van planten te verzekeren of om 
de fysieke, chemische en biologische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Ze 
omvatten enerzijds de eigenlijke (minerale, organisch-minerale of organische) meststoffen en 
anderzijds de (basisch-minerale, organische) bodemverbeteraars. 

 
3. Welke BIO-regels dient men na te leven? 

 
De Europese Verordening nr. 889/2008 legt de regels voor plantaardige productie in de 
biologische landbouw vast en somt op welke meststoffen in de biologische landbouw 
gebruikt mogen worden. Er is een verschil tussen landbouwers die biologisch produceren 
en zich officieel moeten laten controleren en firma's die meststoffen voor de biologische teelt 
op de markt brengen en zich op vrijwillige basis mogen laten controleren. 
 
In de Europese Verordening is het de verkoper die zich ertoe verbindt een product af te leveren 
dat voldoet aan de regelgeving inzake biologische landbouw en de koper waarborgen te 
bezorgen door gebruik te maken van de nomenclatuur die overeenstemt met de termen in 
bijlage I van verordening 889/2008. Voor enkelvoudige minerale meststoffen is dat relatief 
gemakkelijk, maar het wordt een stuk complexer wanneer het om samengestelde meststoffen 
of organisch materiaal gaat. 
 
Door u te laten controleren stelt u de biologische producent in staat over een duidelijke 
waarborg te beschikken met betrekking tot het conforme karakter van de meststoffen die hij 
aanschaft. Certisys belast zich met de controle en certificeert dat uw meststoffen wel degelijk 
voldoen aan de Europese regelgeving inzake biologische landbouw en bijgevolg in de 
biologische teelt gebruikt mogen worden. 

 
4. Waarin bestaat de controle? 

Deze controle is gebaseerd op dezelfde principes als de controle van een verwerker van 
producten uit de biologische landbouw. De leverancier blijft altijd verantwoordelijk voor de 
verbintenissen die hij aangaat tegenover zijn klant en het controleorgaan. De controle ter 
plaatse omvat: 

• Controle van de installaties 

• Controle van de aankopen van grondstoffen en de waarborgen daarvan 

• Controle van de etikettering met betrekking tot de verwijzingen naar biologische 
landbouw. 

• De overeenstemming tussen aankoop van grondstoffen en verkoop van afgewerkte 
producten. 

• Het nemen van stalen voor analyse (samenstelling, zware metalen, pesticiden …). 
Deze jaarlijkse controle wordt aangevuld met onaangekondigde controles. 

Na afloop van zijn bezoek legt de controleur u de besluiten van zijn controlebezoek voor, 
opgenomen in het controleverslag, waarin ook de punten opgenomen zijn waarop uw bedrijf 
eventueel niet conform zou zijn. Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie 
van het verslag. Vervolgens bezorgt de controleur het verslag aan het certificatieteam met het 
oog op de beslissing inzake certificatie. Op grond van het resultaat van deze controles levert 
Certisys een getuigschrift van bruikbaarheid in de biologische landbouw af dat u toelaat 
naar Certisys te verwijzen. 
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5. Welke documenten moet men bijhouden en bij controle kunnen voorleggen? 

• de grondstofwaarborgen zoals bedoeld in bijlage I van Verordening 889/2008, 

• alle registers en inschrijvingen (reiniging, scheiding, enz.), 

• de ontvangst- en productiefiches, 

• de documenten over binnenkomende (leveringsbonnen, aankoopfacturen) en 
buitengaande goederen (leveringsdocumenten, verkoopfacturen), 

• het klachtenregister,  

• de communicatiemiddelen (etiketten, tarieven, website,…) 
 

6. Communicatiemiddelen 

Om de waarborgen die u biedt kenbaar te maken vraagt u de Certisys mini-affiche "Onze 
producten voor de BIO-landbouw zijn gecontroleerd en gecertificeerd" of het specifieke input-
logo BIO CERTIFICATION van Certisys. Op onze website is een LogoBook downloadbaar 
voor de gebruiksregels van het logo: 

www.certisys.eu >communicatie>communicatiemiddelen>logo. 

 
 

 

 
 
 

  

 

http://www.certisys.eu/

