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INFORMATIEVE NOTA BETREFFENDE DE ECOGARANTIE CONTROLE
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Wenst u cosmetica of schoonmaakproducten te produceren met vermelding van het Ecogarantie®logo ... ?
Gelieve in dit geval onderstaande instructies te volgen om het beheer van uw dossier vlotter te laten
verlopen :
1) Ondertekening van de contracten en eerste controle
Gelieve volgende contracten ondertekend en in tweevoud terug te sturen :
a) Overeenkomst voor het gebruik van de collectieve merken Biogarantie® en/of Ecogarantie®
(OR 3442)
b) Certisys contract voor dienstverlening (OR 3271)
naar het volgend adres : Certisys bvba – Rue Joseph Bouché 57/3 – 5310 Bolinne – België
Zodra wij deze documenten ontvangen zal de gemandateerde controleur contact met u opnemen.
De controle omvat onder andere volgende activiteiten :
–
controle van de ingrediënten en van de waarborgen van de leveranciers
–
controle van de recepturen en het bereidingsprocédé
–
controle van de boekhouding : grondstoffen en geldmiddelen
–
bezoek van de productie- en stockeringsoorden (grondstoffen en afgewerkte producten)
–
controle van de verpakkingen en de etiketten.
Indien u de volledige bereiding van uw producten of een gedeelte ervan aan een ander bedrijf
uitbesteedt, dan moet dit bedrijf ook onder controle staan.
2)

Goedkeuring van uw recepturen

Uw recepturen moeten conform zijn met de laatste versie van het Ecogarantie® lastenboek.
Gelieve uw controleur volgende documenten voor goedkeuring door te zenden :
1) Evaluatie van de ingrediënten (QT 3536 of 3537) : het gaat om een bewijsstuk dat door de leverancier
van elk van uw ingrediënten ingevuld dient te worden. De kopieën van de technische fiches (Material
Safety Data Sheet) van elk ingrediënt en de certificaten voor elk ingrediënt afkomstig uit de biologische
landbouw moeten eveneens in het dossier aanwezig zijn ;
2) Evaluatie van de te certificeren producten (QT 3543 of 3544) : dit is een document dat u moet
vervolledigen door er de bereidingsprocédés in aan te geven die u gebruikt voor de vervaardiging van de
producten die u wenst te laten certificeren.
3) Products to certify and ingredients used (QT 3546) : het gaat hier om 4 tabellen :
a. « products to certify » : vermeld de handelsnaam van uw producten zoals u ze vermeld wil zien op
het certificaat en de gevraagde taal (talen).
b. « raw materials » : stel een lijst op met alle ingrediënten die u gebruikt voor het geheel van uw
productie, en een lijst van uw leveranciers met vermelding van alle relevante gegevens : INCI naam,
CAS nr, enz.
c. « raw materials and products » : dit is een tabel die het mogelijk maakt de informatie van de twee
vorige tabellen te kruisen : de verschillende ingrediënten worden onder mekaar vermeld terwijl de
nummers van de verschillende producten per kolom geplaatst worden. Met een kruisje wordt
aangeduid welk ingrediënt voor welk product gebruikt wordt.
d. « modifications history » : de historiek van het document wordt in deze tabel genoteerd.

Bij elke wijziging van leverancier voor een product, of bij de certificatieaanvraag voor elk nieuw product, dient
u ons deze tabel aangepast door te zenden samen met het document QT 3536/37 en/of QT 3543/44. Dit
maakt het mogelijk uw vraag snel te behandelen.
Ter herinnering, enkel plantaardige, dierlijke en minerale ingrediënten (grondstoffen en halfafgewerkte
producten) zijn toegelaten, alsook sommige gassen. De toegelaten bereidingsprocédés zijn van fysische,
fysisch-chemische, microbiologische of biotechnologische aard. Als algemene regel zijn producten
vervaardigd met petroleum of zijn derivaten en chemisch gesynthetiseerde producten verboden.
3)

Goedkeuring van uw etiketten

U bent verantwoordelijk voor de conformiteit van uw etiketten en verpakkingen met de regelgeving van
bijlage 5 van het Ecogarantie® lastenboek ivm het gebruik van het Ecogarantie®logo.
Elk nieuw etiket, hetzij voor een nieuw product of voor de wijziging van een bestaand etiket, moet ter
goedkeuring naar Certisys doorgezonden worden. Het ontwerp moet door uw controleur goedgekeurd
worden vóór het afgedrukt mag worden.
Wij wijzen er u op dat de controle die door Certisys uitgevoerd wordt enkel tot doel heeft het gebruik van het
Ecogarantie®logo te controleren ; de conformiteit van uw etiketten en verpakkingen met de geldende
regelgeving voor de verhandeling van cosmetica en schoonmaakproducten maakt geen deel uit van deze
controle.
Wij herinneren er u aan dat al deze stappen ondernomen moeten worden vóór u het product met het
Ecogarantie®logo op de markt brengt. U mag een nieuw product pas op de markt brengen wanneer
Certisys er een certificaat voor uitgeschreven heeft.
Bovendien moet elke wijziging in de verwerkingseenheid (installaties gebruikt voor de verwerking, de
conditionering en het stockeren van de producten) en elke wijziging in het verloop van de bereiding, de
receptuur of de etikettering (documenten, etiketten of verpakkingen) van een reeds goedgekeurd product
vóór de verhandeling van het gewijzigde product aan Certisys meegedeeld worden.
Wij vragen u ook ons elke verhuis of verandering van personeel belast met het Ecogarantiedossier mee te
delen.

Wij staan uiteraard tot uw dienst voor verdere inlichtingen. Voor meer uitleg kan u terecht bij Jalila Chatt
(jalila.chatt@certisys.eu - +32 (0)81/60.03.77) of uw controleur.
Met vriendelijke groeten,

Het Certisys team

