
NT3829nl02 

(27/07/2021) 

 Procedure in geval van twijfel over conformiteit 

product  

De EU-verordening geeft duidelijke instructies aan de marktdeelnemers in geval van twijfel 

over de conformiteit van een product. 

Verordening n° 889/2008 art. 91.1: 

Marktdeelnemers die van mening zijn of vermoeden dat een door hen geproduceerd, bereid of 
geïmporteerd product, dan wel een door een andere marktdeelnemer aan hen geleverd product niet 

in overeenstemming is met de voorschriften voor de biologische productie, leiden procedures in om 

dat product te verwijderen of om het product af te zonderen en te identificeren. Zij mogen het 

product pas gaan verwerken of verpakken of in de handel brengen nadat de betrokken twijfel is 

weggenomen, tenzij het product in de handel wordt gebracht zonder aanduidingen betreffende de 

biologische productiemethode. In geval van dergelijke twijfel moeten de marktdeelnemers de 

controlerende autoriteiten of de controleorganen onmiddellijk informeren. De controlerende 

autoriteiten kunnen eisen dat het product niet met aanduidingen betreffende de biologische 

productiemethode in de handel wordt gebracht voordat de van de marktdeelnemers of uit andere 

bronnen ontvangen informatie hen ervan overtuigd dat de twijfel is weggenomen. 

Voorstel van procedure: 

stap actie opmerkingen 

1 Er is twijfel i.v.m. de conformiteit van een 

product 
Bv ontbreken van bijhorend certificaat, 

geen vermelding 'bio' op leveringsbon of 

factuur, eigen staalname toont 

pesticideresidu aan, ... 

2 Het betreffende product wordt geblokkeerd 

door de marktdeelnemer met vermelding van 

datum, betreffend product, hoeveelheid, 

lotnummer, leverancier 

 

3 Onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de 

niet-conformiteit, verzamelen van 

bewijsmateriaal 

 

4 Certisys wordt op de hoogte gebracht van de 

twijfel en van de genomen maatregelen en kan 

eventueel bijkomende maatregelen opleggen 

info@certisys.eu 

081/600 313 (Fax) 

5a Indien de twijfel kan worden weggewerkt: 

vrijgeven van product en Certisys informeren 

 

5b Indien bevestiging van twijfel: alle referentie naar 

biologische landbouw op het product 

verwijderen en Certisys informeren 

 

marktdeelnemer voor akkoord:   Datum: 

Handtekening: 

Stempel: 
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