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PRODUCENTEN
Opeenvolgende stappen voor de controle en certificatie

Bent u een producent van landbouwproducten? Zou u graag omschakelen naar biologische landbouw? 
En wilt u de consumenten hiervan geruststellen? Lees dan verder en ontdek hoe u dit kunt bereiken...

De productiemethode van de biologische landbouw legt  de nadruk  op de toepassing  van cultuurtechnische, 
biologische  en  mechanische  methoden  in  tegenstelling  tot  het  gebruik  van  synthetische  producten.  Bij  de 
biologische plantaardige productie is het van belang dat de teelt aan de grond wordt verbonden en er geldt een 
verbod op het gebruik van kunstmeststoffen en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Bij de biologische 
dierlijke  productie  mogen  geen  groeibevorderaars  of  preventieve  geneesmiddelen  gebruikt  worden  en 
dierenwelzijn,  -voeding,  en  -huisvesting  spelen  een  grote  rol.  In  geen  enkel  geval  mogen  genetisch 
gemodificeerde organismen worden gebruikt. 

De principes van de biologische landbouw volgens de Europese regelgeving zijn de volgende: 

 Binnen het gehele systeem de biodiversiteit vergroten;

 De biologische bodemactiviteit verhogen;

 De bodemvruchtbaarheid behouden op lange termijn;

 Het  gebruik  van  niet-hernieuwbare  grondstoffen  beperken  door  de  bodem  opnieuw  aan  te  rijken  met 
nutriënten door middel van recyclage van plantaardig en dierlijk afval;

 In lokaal georganiseerde landbouwsystemen gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen;

 Het gebruik van bodem, water en lucht stimuleren en alle vormen van verontreiniging die afkomstig kunnen 
zijn van landbouwpraktijken beperken;

 Landbouwproducten, met de nadruk op een aangepaste verwerking, bereiden om de biologische integriteit en 
de essentiële kenmerken van het product in alle stadia te behouden;

 Bestaande  agrarische  bedrijven  mogen  de  benaming  “biologische  landbouw”  na  een  bepaalde 
omschakelingsperiode, waarvan de duur overeenkomstig de voorschriften is bepaald, maar afhankelijk van 
plaatsspecifieke factoren zoals de geschiedenis van de bodem en de aanwezige teelt en vee kan verschillen, 
gebruiken.

Wat houden de controles in?

De controles, uitgevoerd door een controleur van Certisys, houden oa. bedrijfsbezoeken, monsternames van de 
grond, gewas of dierlijke producten, nazicht van de herkomst van de gebruikte grondstoffen en verificatie van 
administratieve gegevens in. U wordt gewezen op eventuele onregelmatigheden en naargelang de aard van het 
probleem  krijgt  u  een  bepaalde  sanctie  toegewezen.  Er  wordt  telkens  1  aangekondigde  jaarlijkse  controle 
uitgevoerd en nog minstens 1 onaangekondigd.

Waarom certificeren?

Een  nauw  contact  tussen  de  consument  en  de  producent  is  niet  altijd  mogelijk.  De  stijgende  vraag  naar  
biologische producten en de afstand tussen de consument en producent maken inderdaad externe controle en 
certificatie noodzakelijk. Certisys BE is een door de overheid erkende organisatie die de hele weg die biologische 
producten  afleggen  bewaakt  en  zo  het  vertouwen  in  deze  producten  versterkt.  Indien  u  biologische 
landbouwproducten wilt produceren om vervolgens op de markt te brengen, bent u verplicht om u aan te sluiten 
bij een erkend controleorganisme. 

Hoe kunt u een certificaat “biologische landbouw” verkrijgen? (zie ook het schema op laatste pagina)

1. De  eerste  stap  in  het  certificatieproces  is  het  verzamelen  van  nuttige  informatie,  o.a.  de  Europese 
regelgevingen (nr. 834/07 en 889/08) voor biologische landbouw, de regelgeving voor het gebruik van het 
Biogarantie® label,  het  certificatiesysteem van Certisys  BE,  een kennisgevingformulier  voor  de  activiteit 
verwijzend naar de biologische productiemethode, een kennisgevingformulier voor de percelen, het contract 
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en het  tarief.  Al  deze  documenten en nog bijkomende informatie  vindt  u op  www.certisys.eu of  kunnen 
eventueel telefonisch op het nummer +32(0)81 60 03 77 aangevraagd worden.

Bijkomende belangrijke documenten voor producenten van:

 Plantaardige  producten:  teeltaantekenboek,  accreditatie  van  leveranciers,  klachtenregister  en 
beschrijving van de voorraad.

 Dierlijke  producten:  veeboek,  accreditatie  van  leveranciers,  klachtenregister,  informatie  rond  de 
haarstalenbank en verhandelingbonnen voor dieren.

2. U  doet  melding  van  uw  activiteiten  en  uw  percelen  inzake  biologische  landbouw  met  behulp  van  de 
kennisgevingformulieren en  stuurt  dit  samen met  twee  ondertekende exemplaren van  het  "contract  van 
dienstverlening" terug naar Certisys BE.

3. Nadat Certisys BE uw documenten ontvangen heeft, wordt er een dossier geopend en een factuur opgesteld 
(tarief).

4. Een controleur neemt contact met u op om een eerste controle te plannen. Tijdens dit bezoek wordt een 
rapport opgemaakt dat de nodige maatregelen bevat om te werken in overeenstemming met de regelgeving. 

5. Tenslotte komt uw dossier terecht op de certificatieafdeling waar het een grondige analyse ondergaat. Na een 
positieve  evaluatie  wordt  uw bedrijf  gecertificeerd  (verlenen  van  een  licentie  en  een  certificaat  voor  de 
producten).

6. Verdere controles, om na te gaan of nog steeds aan de voorwaarden is voldaan, kunnen 1 tot 4 maal per jaar 
worden uitgevoerd, al dan niet aangekondigd.

Hoe lang is de omschakelingsperiode?

Alle  agrarische bedrijven  moeten een bepaalde  wettelijke omschakelingsperiode  van de percelen  doorlopen. 
Deze  periode  start  zodra  de  melding  van  uw activiteit  en  het  contract  zijn  getekend.  Dit  houdt  in  dat  alle 
productievoorwaarden van biologische landbouw moeten nageleefd worden tijdens deze periode zonder dat het 
product reeds mag verkocht worden als biologisch. De duur van de omschakelingsperiode kan variëren van twee 
tot drie jaar. Eén jaar na de omschakeling mag het product de naam "Geproduceerd tijdens omschakeling naar 
de biologische landbouw" dragen. Als deze periode volledig afgelopen is, kan het product als biologisch verkocht 
worden.

Plantaardige producten mogen de aanduiding: “in omschakeling naar de biologische landbouw” dragen, na een 
periode in de biologische landbouw van minstens één jaar.

Om van de benaming “biologische landbouw” gebruik te kunnen maken, moet er een omschakelingsperiode van 
twee jaar vóór het zaaien in acht genomen worden. Voor doorlevende gewassen (zoals fruitbomen) geldt een 
omschakelingsperiode van drie jaar.

Het Biogarantie® label

Het Belgische merk voor een biologisch product is Biogarantie®. Zij waakt over de kwaliteit van de biologische 
producten en laat toe dat de consument gemakkelijk en zonder fout deze herkent. Het Biogarantie® lastenboek 
en andere documenten hieromtrent zijn eveneens op onze website te vinden.

http://www.ecocert.be/
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DE VERSCHILLENDE STAPPEN :

1. MELDING
De eerste stap is dat het bedrijf melding doet (“registratie”: zie kennisgeving, ref. 
OR3277) van zijn activiteiten inzake biologische producten en een “contract van 

dienstverlening” (ref. OR3261) afsluit met de controle-organisme.

2. OPENING VAN HET DOSSIER

Na ontvangst van deze documenten (melding en contract) wordt er een factuur 
opgesteld voor het openen van het dossier (zie actueel tarief, ref. OR3246)

3. EERSTE BEZOEK

De controleur neemt contact op met de verzoeker om een afspraak te maken voor een 
eerste bezoek. Tijdens dit bezoek wordt een rapport opgesteld dat de noodzakelijke 

maatregelen bevat om te werken in overeenstemming met  de regelgeving.

4. CERTIFICATIE

De certificatieafdeling bestudeert het dossier en na positief advies worden
de producten gecertificeerd (verlenen van een licentie en productcertificaat) op 

voorwaarde dat de eerste factuur betaald is geweest.

Afhankelijk van de dringendheid en om de tijd van de aanmeldingsprocedure zo veel mogelijk te beperken, is het 
mogelijk ons te contacteren om een afspraak te maken met een controleur.

Meer informatie omtrent uw specifieke activiteiten: zie onze technische nota’s of neem contact op met een van 
ons kantoor (Gent).

Wij danken U voor uw vertrouwen.


