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INFORMATIENOTA 
BIO BEREIDERS

Verwerkt u bio producten ?  Slaat u bio producten op ?  Zorgt u voor de etikettering van 
bio producten ?  Dan is deze nota voor u bestemd.

1. Hoe bekomt u een BIO certificaat ?

1. Verzamel de nodig informatie 

De eerste stap om uw producten te laten certificeren bestaat erin alle 
nuttige informatie te verzamelen.  Zo heeft u bijvoorbeeld de Europese 
Verordeningen n°834/2007 en 889/2008 en de praktische gidsen van 
CERTISYS  nodig.   Al  deze  informatie  vindt  u  op  onze  internet  site. 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen !

│
▼

2. Meldt u aan

Vervolledig  en  onderteken  de  kennisgeving* van  activiteit  en  het 
CERTISYS contract van dienstverlening (in 2 exemplaren).

│
▼

3. Opening van uw dossier

Zodra  wij  uw  kennisgeving  en  contracts  ontvangen  openen  wij  uw 
dossier.

│
▼

4. Eerste audit

De controleur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor 
een  eerste  audit.   Tijdens  deze  audit  wordt  een  controlerapport 
opgesteld.

│
▼

5. Uw certificering

Eens uw dossier volledig, wordt deze door de certificatiedienst 
bestudeerd en na positief advies worden de producten gecertificeerd en 

krijgt u een certificaat.

* In Vlaanderen hoeft een loonwerker geen aparte kennisgeving te doen.  (Art. 6/2.2 BVR 20/03/2015)
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2. Wie is bereider ?

De activiteit van “bereider” bestaat zowel uit het bewaren en/of bereiden van producten (met 
inbegrip van het slachten en versnijden van dierlijke producten), als uit het herconditioneren en 
het wijzigen van de etikettering van het product.  De bereider kan zijn activiteiten volledig of 
deels uitbesteden aan een andere marktdeelnemer (Europese Verordening n°834/2007 art. 2).

Er bestaan vijf categorieën in de certificering van verwerkte producten :
1.  100  -  95% biologische  landbouw  ingrediënten:  alle  ingrediënten  zijn  BIO  met 

uitzonderingen  van  maximum  5%  ingrediënten  vermeld  in  de  bijlagen  van  de 
verordening .

2. < 95% biologische landbouw ingrediënten, met respect voor de andere verreisten van 
het BIO reglement

3. producten in omschakeling naar de biologische landbouw,
4. en producten met als hoofdingrediënt een product van de jacht of visvangst.
5. Diervoeders

3. Welke regels moeten er in BIO nageleefd worden ?

Bij de bereiding van een BIO product is het belangrijk dat alle grondstoffen uit de biologische 
landbouw komen.  Enkel de additieven en technologische hulpstoffen vermeld op positieve 
lijsten mogen gebruikt worden.  De bereidingstechnieken zijn eenvoudig en moeten het BIO 
karakter van de grondstoffen eerbiedigen.  Er wordt gezorgt voor een scheiding in tijd en/of 
plaats  tussen  gangbare  en  biologische  producten.  In  geen  enkel  geval  mogen  genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO's) of een behandeling met ioniserende stralen aangewend 
worden.

4. Waaruit bestaat de controle ?

Tijdens de audits controleert de auditeur van Certisys het volgende :

● de oorsprong van de grondstoffen en de leverancierswaarborgen,
● de opslagplaatsen,
● de maatregelen die getroffen werden om de gangbare producten van de biologische
   producten te scheiden,
● de recepturen en de verwerkingsprocedures,
● de productie/materiaalfiches,
● het verband tussen de input van grondstoffen en de output van afgewerkte producten,
● de etikettering...

5. Welke documenten dient u te bewaren en aan uw auditeur voor te leggen ?

● de certificaten van de leveranciers,
● alle registers en registraties (reiniging, scheiding, enz.)
● de ontvangst- en productiefiches
● de inputdocumenten ( leveringsbonnen, aankoopfacturen) en outputdocumenten

               (leveringsdocumenten, verkoopfacturen),
● het klachtenregister,
● de verhandelingsbonnen voor dieren.
● communicatiemiddelen

Op het einde van de controle maakt de controleur een verslag op van die controle met daarin 
de  eventuele  niet  conformiteiten.  Vervolgens  wordt  dit  verslag  door  de  controleur  en  de 
marktdeelnemer voor akkoord ondertekend. Nadien wordt dit verslag gebruikt als basis voor de 
certificatiebeslissing.


