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BIO Verkooppunten
Info Nota
1. Wat is een BIO-verkooppunt?
Verkooppunten verkopen afgewerkte producten aan de eindconsument in een winkel of op de markt. Zij
veranderen niets aan de verpakking of de etikettering. De producten zijn hetzij voorverpakt in hun originele
verpakking of worden in « bulk » aangeboden.
Als de producten herverpakt, verpakt of geëtiketteerd worden dan wordt de kleinhandelaar beschouwd als
een bereider.
2. Moet u uw activiteit laten controleren?
De BIO-regelgeving voorziet dat alle kleinhandelaars die « bio » producten aan de eindconsument verkopen
gecontroleerd moeten worden.
In Vlaanderen bestaat er echter een vrijstelling voor verkooppunten die enkel voorverpakte bio producten
verkopen.
In Brussel en Wallonië bestaat er ook een vrijstelling voor verkooppunten die niet-voorverpakte (bulk)
producten verkopen voor een aankoopcijfer dat lager ligt dan 5000 €/jaar.
In Brussel of Wallonië:
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3. Waarom moet u uw producten laten certificeren?
Meer en meer producten worden verkocht met een verwijzing naar een natuurlijke of biologische
productiemethode. Het is bijgevolg belangrijk dat de consument duidelijk merkt of een product biologisch
is of niet. U kan uw verkooppunt via een van beide volgende systemen laten certificeren waardoor u meteen
uw klanten informatie kan verschaffen over uw bio producten:
•

Via het officieel Europees systeem voor de controle van « biologische » producten;

•

Via het « Biogarantie » systeem dat ook het officieel Europees controlesysteem naleeft. Het
Biogarantie label geeft uw klanten de waarborg dat uw producten door een erkend controleorgaan
gecontroleerd worden. Hierdoor weten uw klanten dat de producten die u verkoopt voldoen aan de
wetgeving.
4. Wat moet u doen om een BIO-certificaat te krijgen?

•

1.

Zoek de nodige informatie op

De eerste stap in het certificeringsproces bestaat erin de nodige informatie te
verzamelen. Bijvoorbeeld: de Europese Verordeningen nr 834/07 en 889/08 en de
gebruiksvriendelijke gidsen van CERTISYS. U vindt alle nuttige informatie op onze site.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

2. Meld uw activiteit aan
Vervolledig en teken de kennisgeving en het CERTISYS-contract van dienstverlening in
twee exemplaren. Wenst u het Biogarantie label? Onderteken dan het Biogarantie
contract.

3. Opening van uw dossier
Zodra wij uw kennisgeving en contracten ontvangen, wordt uw dossier geopend.

4. De controle
De controleur neemt contact met u op om een afspraak vast te leggen voor een eerste
audit. Er wordt een controlerapport van de audit opgesteld.

5. Uw certificaat
Wanneer uw dossier volledig is wordt dit door de certificatiedienst onder de loep

genomen. Wanneer de certificatiedienst een gunstig advies verleent worden
uw producten gecertificeerd en ontvangt u een certificaat.
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5. Hoe lang duurt de omschakelingsperiode?
Voor verkooppunten bestaat er geen omschakelingsperiode zoals dit het geval is voor landbouwers. Zodra
de activiteit gecertificeerd is mag u uw biologische producten verkopen op voorwaarde dat ze voldoen aan
de regels die vooropgesteld worden in de (CE) verordeningen.
6. Waaruit bestaat de controle van « bulk »?
De auditeur van Certisys controleert o.a. het volgende:
✓ De garanties van de leveranciers (oorsprong van de certificaten)
✓ Opslagplaatsen,
✓ Maatregelen om gangbare en bio producten van elkaar te scheiden,
✓ De overeenstemming tussen de hoeveelheid aangekochte en verkochte producten,
✓ De BIO-communicatie in de winkel (affichering, prijsticket, enz.)
In geval van twijfel over de conformiteit van de productiemethode kunnen stalen genomen worden.De
analyses moeten door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd worden.
Elk jaar moet er een volledige controle van de verschillende sites plaatsvinden. U wordt vervolgens op de
hoogte gebracht van eventuele niet-conformiteiten, de correctieve maatregelen en indien nodig van de
opgelegde sanctie in functie van de aard van het probleem.
7. De Biogarantie ®/Ecogarantie® labels
Het Belgisch privaat label voor een biologisch product is het Biogarantie ® label. Het identificeert het bio
product en maakt het de consument mogelijk het bio product gemakkelijk en zonder twijfel te herkennen.
Het Ecogarantie merk® werd ontworpen voor cosmetica en reinigingsproducten die aan het lastenboek
voldoen. Deze producten bestaan niet hoofdzakelijk uit producten uit de landbouw. De lastenboeken voor
het gebruik van het merk Biogarantie ®/Ecogarantie® en een aantal nuttige documenten vindt u op onze site
www.certisys.eu. Een marktdeelnemer die het wenst kan zijn verkooppunt ook laten certificeren voor het
gebruik van het Biogarantie® merk. Deze marktdeelnemer moet het Biogarantie ®/Ecogarantie® contract
ondertekend terugsturen.
Voor Biogarantie® bestaan er twee opties:
✓ Biogarantie® winkel;
✓ Biogarantie® winkel 100 % bio.
U vindt alle details in het Biogarantie® lastenboek. (Deel VIII – Verkooppunten)

Wenst u meer informatie over deze activiteiten? Op onze site www.certisys.eu vindt u alle inlichtingen. U
kan ons ook opbellen op het nummer 081/600.377.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons betuigt.

