NT3876nl06
(21/12/16)

blz. : 1/2

DISTRIBUTEURS/GROOTHANDELAARS
Informatienota
1. Wat is een distributeur?
Een distributeur koopt biologische producten en verkoopt ze verder aan andere ondernemingen (B2B)
zonder de verpakking of etikettering te wijzigen; wel kunnen de producten eventueel opgeslagen worden.
In tegenstelling tot kleinhandelaars, die bioproducten inkopen en ze verder verkopen aan de consument
of eindgebruiker (B2C), en tot verwerkers, die de verpakking of de etikettering van de producten
wijzigen.
2. Wat zegt de regelgeving?
Elke marktdeelnemer die producten verwerkt, invoert of stockeert om ze in een later stadium in de handel
te brengen, moet zijn onderneming aan het controlestelsel onderwerpen. (Verordening EU nr.834/07
art.28.1)
3. Een sleutelrol in de controle van bio
Klanten van distributeurs gaan niet stelselmatig de waarborgen van de leveranciers van de distributeur
na. Het is de distributeur die zijn leveranciers selecteert en hun waarborgen volgt. Een gecontroleerde
distributeur is een voordeel voor de klanten, want die hoeven alleen nog het certificaat van hun
distributeur na te gaan en niet alle certificaten van de leveranciers van de geleverde producten. Een
distributeur kan immers duizenden referenties tellen van bioproducten die hij bij leveranciers koopt en
doorverkoopt aan andere ondernemingen. Die bioproducten worden onder zijn eigen
verantwoordelijkheid geselecteerd en moeten bio gewaarborgd kunnen worden. Daarom is controle in dit
stadium van de keten onontbeerlijk als men de betrouwbaarheid van bioproducten en -leveranciers wil
waarborgen en voorkomen dat bedrieglijke producten op de markt kunnen circuleren. Distributeurs
moeten eveneens gecontroleerd worden voor in bulk vervoerde producten (granen, fruit en groenten,
broden) want bij gebrek aan verzegelde verpakking kunnen die vermengd raken met niet-biologische
producten of erdoor vervangen worden.
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4. Waaruit bestaat de controle?







Nagaan of de certificaten van elke leverancier geldig zijn: mogen uw leveranciers BIO producten in de
handel brengen? Opgelet voor de geldigheidsdatum van het certificaat (op het ogenblik van de aankoop!) en
zich ervan vergewissen dat de BIO producten wel degelijk door een certificaat gedekt zijn.
Ontvangstprocedure: Certisys vergewist zich ervan dat er wel degelijk zo'n procedure is.
Nagaan of de waarborgen van BIO producten bij de ontvangst overeenstemmen: is de waarborg
beschikbaar op de leveringsbonnen, verkoopfacturen, etiketten? Zijn de vermelding "bio" en de verwijzing
naar het controleorgaan aanwezig?
Bezoek aan de opslagruimten: zijn de producten tijdens de opslag geïdentificeerd en gescheiden,
waarborgt de opslag de traceerbaarheid van de BIO producten? Is er een reinigingsprocedure, is ze
conform en wordt ze correct toegepast om verontreiniging te voorkomen?
Verhandeling: Verificatie van de BIO waarborgen van de producten teneinde de consument niet in de war
te brengen.
Verificatie van eventuele loonwerkers indien er sprake is van opslag bij derden.

Om de traceerbaarheid van de hele keten te waarborgen, elke verontreiniging op te sporen en ieder bedrieglijk
product te ontdekken, is voorzien dat er stalen worden genomen die worden geanalyseerd door erkende laboratoria.
Is het resultaat positief, dan treedt een onderzoeksplan in werking om de waarborgen van de leveranciers na te
gaan, in samenwerking met de betreffende controleorganen.

5. Hoe geraakt men aan een certificaat voor de biologische landbouw?

1. Verzamel informatie
De eerste stap in het certificatieproces is het verzamelen van de noodzakelijke informatie. Het gaat onder meer om
de Europese verordeningen nr. 834/07 en 889/08 en de praktische gidsen van CERTISYS. Alle informatie is op
onze website te vinden. Aarzel niet om ons te contacteren!
2. Maak uw activiteit kenbaar
De kennisgeving en het CERTISYS-dienstverleningscontract in twee exemplaren invullen en ondertekenen
3. Opening van uw dossier
Uw dossier wordt geopend zodra uw kennisgeving en contracten ontvangen zijn.
4. Uw controle
De controleur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor het verrichten van een eerste audit. Bij die
audit wordt een controleverslag opgesteld.
5. Uw certificatie
Zodra uw dossier volledig is, wordt het door de certificatiedienst onderzocht en bij positief advies zijn uw producten
gecertificeerd en wordt u een certificaat bezorgd

