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> Meer dan 35 jaar ervaring
> 100% BIO geëngageerd
> Meer dan 40 gespecialiseerde mensen
> C ontroleert meer
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de waarborg van
uw bioproducten
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Dankzij onze online zoekmachine zijn alle BIO-certificaten die
CERTISYS toekent te raadplegen per
marktdeelnemer of certificaatnummer. Transparanter kan het niet.
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BIO affiches staan ter uwer beschikking om de waarborg van uw BIOproducten in de verf te zetten.
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CERTISYS is ook lid van IFOAM, de
internationale federatie van de biologische
landbouwbeweging.

COURRIE

Online toegang tot uw eigen documenten op MYcertisys (certificaten, facturen, briefwisseling…)
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Ontvang Certisys News en het jaarverslag van CERTISYS en raadpleeg
onze website voor het recentste
BIO nieuws.

nieuwsbrief

editoriaal
Het streven naar een wereld die meer bio is,
bestaat onweerlegbaar. Dat bewijzen de vele
burgerinitiatieven en vernieuwende experimenten die momenteel ter zake worden gelanceerd.
ook de cijfers spreken boekdelen. Volgens het
studiebureau GfK is de Belgische markt voor
bioproducten in 2015 gegroeid tot 18 %, het is
bijna onvoorstelbaar. En honderden wetenschappelijke onderzoeken tonen intussen aan dat
biologische landbouw toereikende rendementen kan opleveren, winstgevend kan zijn voor
landbouwers en tegelijk het milieu en eenieders
gezondheid kan beschermen en verbeteren.
Dat was 35 jaar geleden niet zo, toen bio aan
zijn offensief begon en wij de fundamenten
legden voor certificatie en controle – wij, met
onze passie voor de aarde en het besef dat we
haar te allen prijze moesten beschermen als we
het leven wilden vrijwaren. onze kracht was op
dat ogenblik de samenhang en de energie van
het verenigingsleven, een bijzonder hechte,
eendrachtige en participatieve sector. We zijn
stevige partnerschappen aangegaan met de verschillende verenigingen die in dezelfde richting
ijverden als wij : Velt, nature & Progrès, Unab,
Probila, Biogarantie, Bioforum, enz.
Het is die solidariteit in het bio-netwerk die
de sector heeft toegelaten bliksemsnel vooruit
te gaan, daar zijn we van overtuigd. Toen we in
juli vorig jaar op de beurs van Libramont in het
biodorp waren, hebben we die eenheid in de biosector, dat streven in dezelfde richting gevoeld :
controle, adviezen, vernieuwende producten, we
waren er allemaal verenigd.

ook vandaag, ondanks talrijke op zichzelf
staande initiatieven, geloven we nog altijd heel
sterk in die levensenergie van het bio-netwerk, in samenwerking, in communicatie en
uitwisseling tussen actoren van de sector,
tussen producent en consument. Voor ons is
het meer dan ooit van wezenlijk belang dat we
in contact staan met het terrein en de realiteit. in die context hebben we in 2015 reeds
onze aanwezigheid op beurzen verveelvoudigd.
in België waren we onder meer op Valériane,
Landelijk Brussel, Bio en Liège, Libramont,
Vitasana en BioXpo, in het buitenland op
Biofach in nuremberg en natexpo in Parijs.
En dit jaar gaan we onze deelname aan tal
van evenementen nog uitbreiden. ons team
bestaat uit deskundigen die kunnen antwoorden op nauwkeurige en specialistische vragen
voor uiterst specifieke situaties en in duidelijk
afgebakende contexten. Dankzij ons netwerk
geldt dat zelfs op internationaal niveau. onze
doelstelling : een controle aanbieden die
geloofwaardig en professioneel is maar ook
snel, rechtstreeks en toegankelijk.
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Banden smeden en in stand houden, onze
krachten verenigen op het terrein, zin geven
aan ons werk, dat is waar wij telkens weer toe
willen komen. om het maximum te halen uit
onze middelen, onze efficiëntie, onze evolutie,
onze betrouwbaarheid. samen werken aan een
gemeenschappelijk doel : de vooruitgang van
steeds betere bio.
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CERTISYS breidt zijn dienstverlening uit
door uitwisseling met internationale
actoren via het lidmaatschap van EOCC en
CertiBioNet, twee koepels waarin controleen certificatieorganen verenigd zijn.
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Breng CERTISYS een bezoek tijdens vakbeurzen,
BIO-beurzen en andere evenementen!

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

CERTISYS

FLANDERS EXPO, GENT
20 t.e.m. 24 november 2016
op Horeca Expo

Ontmoet Certisys
op de Your Choice-stand
in hal 4, nummer 4232.
www.salonyourchoice.be
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BIO

wat is dat?

EEN PRODUCTIEMETHODE

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, kunstmest, antibiotica en
additieven is strikt beperkt, GGO’s zijn verboden.
Bio is een beschermde benaming. De regels met betrekking
tot deze productiewijze zijn geharmoniseerd in Europese
verordeningen en elke lidstaat is verantwoordelijk voor de
toepassing daarvan.

OP WEG
NAAR BIO
met CERTISYS

VOLG DE 6
STAPPEN OM
MET BIO TE
STARTEN:

1 Verzamel informatie over BIO

	Raadpleeg op onze site de BIO regelgeving zoals ze nu van
kracht is en ontdek onze praktische handleidingen.
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Certificatie systeem
CERTISYS
Biologische Landbouw
Wetgeving
biologische landbouw
voor landbouwers
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International certification
(outside of the EU)
Organic farming
CERTISYS system

Regelgeving inzake
biologische landbouw
voor bereiders

Etiketteringsregelgeving
voor biologische
voedingswaren

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

Teelten,
weilanden,
veeteelt.

Verdelers
Importeurs
Loonwerkers
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CERTISYS is door de Belgische regionale overheden en door
de Luxemburgse overheid officieel erkend als controle- en
certificatieorgaan 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 en door de Amerikaanse overheid voor
het NOP (National Organic Program).

De BIO branche onder controle
DISTRIBUTEUR
INVOERDER
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	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

	Engageer u door de kennisgeving van uw activiteit en de
ondertekende contracten 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.

PRODUCENT

Ons meertalig team
beantwoordt
al uw vragen :
GENT
K.Maria Hendrikaplein 5-6
B-9000 Gent
TEL.: +32 (0)9 245 82 36

5 Communiceren over uw BIO activiteit

6 Uw BIO activiteit permanent gevolgd

BRUSSEL
Maatschappelijke zetel
Schermlaan 85
B-1150 Brussel

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

VERKOOPPUNT
RESTAURANT

Vind de CERTISYScontroleurs
in België, in het
Groothertogdom
Luxemburg
en in Afrika…

BOLINNE
Rue Joseph Bouché 57/3
B – 5310 Bolinne
TEL.: +32(0)81 60 03 77

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

VERWERKER

CERTISYS,
niet ver van u

ONS TEAM STAAT
HET JAAR ROND
TOT UW BESCHIKKING

info@certisys.eu
www.certisys.eu
®
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