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PRAKTISCHE WENKEN
OM DE WAARBORGEN TE CONTROLEREN VOOR DE
GRONDSTOFFEN DIE U IN UW BIO BOERDERIJ GEBRUIKT
Aankoop van grondstoffen : over welke garanties moet u beschikken ?
1. A) Wanneer u bio producten of landbouwkundige producten in omschakeling
aankoopt zoals bv bio maïs, dierenvoeder of granen, enz. dan moet u de kopie van
het bio certificaat van uw leverancier controleren voor u het aankoopt en op uw bedrijf
binnenbrengt. U kan de geldigheid en de authenticiteit van het certificaat van uw
leverancier verifiëren via de website van het controleorganisme Op dit certificaat
moet U nagaan of :
 Het product dat u aankoopt op het certificaat vermeld staat.
 Het certificaat nog geldig is of zal zijn op moment van levering en betaling.
 Het certificaat op naam van de verkoper staat.
Op het moment van de levering moet u nagaan of de vermelding « afkomstig uit de
biologische landbouw » en de naam en/of de code van het controleorganisme van de
verkoper uitdrukkelijk op de leverbon en de aankoopfactuur gedrukt staan. Hierdoor
stelt de verkoper zich verantwoordelijk. Aarzel niet contact met uw controleur op te
nemen in geval van twijfel.
Opgepast ! Indien uw leverancier niet in Vlaanderen gevestigd is, moeten de
geleverde bio producten voldoen aan de Vlaamse wetgeving wat betreft aanwezigheid
van pesticiden.
B) Indien u biologisch gecertificeerde dieren koopt, moet u bij de levering :
- ook de kopie van het certificaat van de leverancier nagaan.
- in het bezit zijn van een factuur of een leverbon ondertekend door uw leverancier. U
moet verifiëren of de vermelding « afkomstig uit de biologische landbouw » en de
naam en/of de code van het controleorgaan van de verkoper duidelijk op de leverbon
en de aankoopfactuur gedrukt staat. Hierdoor stelt de verkoper zich verantwoordelijk.
- een verhandelingsbon invullen (gedeelte voorbehouden voor de koper) die de
transporteur u overhandigt. U dient na te gaan of alle vermeldingen correct zijn. Een
exemplaar van de verhandelingsbon moet zonder verwijl naar Certisys teruggezonden
worden. Het andere exemplaar moet u zorgvuldig bewaren (Opgepast : een
verhandelingsbon is geen certificaat).
2. Zaden en aardappelpootgoed : Bij het aankopen van niet-bio zaden en niet-bio
aardappelpootgoed moet u er rekening mee houden dat :
- vóór gebruik van deze zaden moet een kennisgeving of vraag voor ontheffing
ingediend worden.
- de ontheffing wordt enkel verleend wanneer de er geen bio-zaden voorradig zijn in
de
www.organicxseeds.be database.
- enkel niet-behandelde en niet-gmo zaden en aardappelpootgoed toegelaten zijn
wanneer u een goedgekeurde kennisgeving of een ontheffing krijgt.
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3. Wanneer u niet bio producten zoals meststoffen, bodemverbeteraars of
fytotherapeutische producten wenst te kopen, vindt u een hele reeks vermeldingen
en reclame die verwijzen naar de biologische landbouw. Dergelijke producten worden
niet op dezelfde manier gecontroleerd als uw bioproducten ! Hierdoor krijgt u niet met
zekerheid de waarborg dat het gewenste product weldegelijk gebruikt mag worden in
de biologische landbouw.
Voor het gebruik van aangekochte meststoffen, bodemverbeteraars en
plantenbestrijdingsmiddelen moet u zelf nagaan of het product mag gebruikt worden
voor uw doeleinden. De verkoper de lijst met alle grondstoffen of ingrediënten
meedelen en u moet die informatie ter beschikking te houden van de controleur.
U moet nagaan of :
A. Alle producten die als meststof of bodemverbeteraar gebruikt mogen worden
staan
vermeld in Bijlage I van de Europese Verordening (EG) nr. 889/2008.
Vóór gebruik moet u bijgevolg goed nagaan of alle ingrediënten die in de
samenstelling van de meststof gebruikt worden wel degelijk opgenomen zijn in
Bijlage I.
B. Alle gewasbeschermingsmiddellen die in de biologische landbouw gebruikt
worden
moeten opgenomen zijn in Bijlage II van dezelfde Europese Verordening (EG) nr.
889/2008.
Alle « fyto » producten moeten daarenboven in België gehomologeerd zijn.
(Zie de website van BioForum Vlaanderen – producenten en/of www.fytoweb.be).
Vóór gebruik moet u dus nagaan of de actieve stoffen in Bijlage II vermeld staan.
Indien u wenst te weten welk fytosanitair product u mag gebruiken voor een
welbepaalde plaag of teelt dan kan u terecht op de lijst met in België erkende
producten op fytoweb.
1)
In het deel « Erkenningen raadplegen » :
- Kan u de ziekte/plaag/onkruid of de teelt ingeven,
- Vindt u de lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen (deze lijst maakt echter
geen onderscheid tussen biologische of gangbare landbouw).
Opmerking : de toegelaten dosering, het toegelaten maximaal aantal toepassingen
en de toegelaten termijn vóór de oogst blijven van toepassing.
2)
U moet vervolgens nagaan of het commercieel product in de biologische
landbouw gebruikt mag worden. U dient hiervoor de bijgewerkte lijst na te gaan
met fytosanitaire producten die in België erkend zijn en die in de biologische
landbouw gebruikt mogen worden :
Op fytoweb gaat u naar « Info industrie », « Biopesticiden », « Biologische
landbouw » en uiteindelijk « Lijst van de in België erkende bestrijdingsmiddelen die
mogen worden gebruikt in de biologische landbouw ».
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4. Verzorging door een dierenarts, fytotherapeutische producten, spoorelementen
en producten vermeld in Bijlage V, deel 1 en in Bijlage VI, deel 3 van de Verordering
889/2008 worden bij voorkeur gebruikt voor zover ze doeltreffend zijn bij de
behandeling van een besmetting. Wanneer deze producten echter ondoeltreffend
blijken te zijn, mogen chemisch gesynthetiseerde allopathische diergeneeskundige
middelen of antibiotica toegewend worden onder de verantwoordelijkheid van de
dierenarts. In dit moet u een schriftelijk bewijs hebben dat de dieren behandeld
werden onder verantwoordelijkheid van een dierenarts en waar nodig wordt de
wachttijd verdubbeld tov de wettelijke vereisten of bedraagt deze 48u wanneer de
wettelijke wachttijd ontbreekt of « nul » is.
De volledige beschrijving van de toediening van de diergeneeskundige zorgen wordt
zorgvuldig in het veeboek genoteerd en moet vergezeld zijn van het voorschrift van de
dierenarts of een T&V document.

Opgelet : Wanneer u meststoffen, bodemverbeteraars, fytosanitaire producten of
diergeneeskundige producten aankoopt, vindt u vaak verwijzingen of reklame die naar
bio verwijzen. Zij bieden echter niet automatisch de waarborg dat deze producten in de
biologische landbouw gebruikt mogen worden.
Het is noodzakelijk dat de verkoper alle grondstoffen of ingrediënten meedeelt.
In geval van twijfel :
Alvorens de producten aan te kopen kan u contact met ons opnemen en ons de
technische fiches van deze producten voorleggen.
U zal tijdens de controles uw aankopen moeten rechtvaardigen en de conformiteit van de
gebruikte producten moeten bewijzen aan Certisys. Ook de noodzaak om deze producten
te gebruiken zal bewezen moeten worden.
Het is dus uiterst belangrijk alle bewijsstukken zorgvuldig bij te houden (facturen,
leverbonnen, technische fiches, etiketten, originele verpakkingen, ...).

