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Deze publicatie beschrijft de belangrijkste veranderingen betreffende de producten die als biologisch kunnen worden gecertificeerd in de nieuwe 
Europese Verordening 2018/848 ten opzichte van de bestaande biologische regelgeving. Er zijn met name nieuwe productcategorieën 
certificeerbaar. Bij de opstelling van deze fiche is rekening gehouden met de specifieke regelgeving van het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie 
over de regels die in het Waalse Gewest van toepassing zijn, kunt u de Franse versie van dit informatieblad raadplegen.  

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit informatieblad zijn in het geel aangeduid 

De biologische Verordening 2018/848 heeft een ruimer toepassingsgebied!
  

 DANKZIJ DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING ZIJN ER 

NIEUWE PRODUCTEN CERTIFICEERBAAR   

 Dit zijn de voornaamste:  

 Wol (niet gekaard of gekamd); 

 Katoen (niet gekaard of gekamd); 

 Zijderupscocons*; 

 Ongelooide, niet-bewerkte huiden; 

 Alle essentiële oliën, zelfs als ze niet bestemd zijn voor menselijke voeding; 

 Kurken stoppen* van natuurlijke, niet-geagglomereerde kurk zonder bindmiddel; 

 Bijenwas; 

 Zee- of mijnzout*; 

 Natuurlijke gom en hars; 

 Konijnen, hertachtigen (worden niet door de huidige regelgeving gedekt). 

 

 MEER INFORMATIE OVER DE NIEUWE VERORDENING 

BETREFFENDE NIEUWE CERTIFICEERBARE PRODUCTCATEGORIEËN  
 
 De nieuwe Verordening behoudt dezelfde 

subsidiabiliteitsregels voor producten van agrarische oorsprong als vandaag en is ook van 
toepassing op andere producten die nauw verbonden zijn met de landbouw, zoals hierboven 
opgesomd (bijlage I bij de Verordening EU 2018/848). 

 In een secundaire verordening kan de Commissie eventueel nog andere productcategorieën toevoegen 
(cosmetica, textiel ...). 

 Niet-biologisch zout blijft zonder afwijking bruikbaar in biologische producten. Met zout wordt 
geen rekening gehouden als het gaat om het biopercentage van het eindproduct. 

 De volgende producten zijn nog steeds niet certificeerbaar: 
o Collectieve cateringproducten 
o Hydroponische producties of plantaardige producten geoogst van planten die in containers groeien omdat er geen 
contact met de ondergrond is. Meer informatie in het informatieblad m.b.t. plantaardige producten 

* Voor zijderupscocons, zout, huiden 

en kurken stoppen wachten we op 
de productieregels. De Commissie 
heeft die namelijk nog niet definitief 
vastgelegd. 

Secundaire 
verordeningen, wat 
zijn dat? 

Meer informatie over de 
structuur van de 
wetgevende teksten hier. 

http://www.certisys.eu/
mailto:info@certisys.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=EN
https://www.certisys.eu/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwe-Europese-verordening-_Plantaardige-producten-_CERTISYS.pdf
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Certificering door twee certificeringsorganen? 

Producten die tot eenzelfde productcategorie behoren, moeten verplicht worden gecertificeerd door 
hetzelfde certificeringsorgaan (Artikel 10.1.b) van Verordening EU 2021/1698). 

De productcategorieën zijn als volgt (artikel 35.7 van Verordening (EU) 2018/848): 

 Onverwerkte plantaardige producten (inclusief zaaigoed en elk ander plantaardig materiaal) 
 Dieren en onverwerkte dierlijke producten (honing ...) 
 Verwerkte landbouwproducten, op voorwaarde dat ze bestemd zijn voor menselijke consumptie. Dit blijft de 

algemene regel! 
 Diervoeders 
 Wijn 
 De uitzonderingen die opgesomd zijn in bijlage I van Verordening (EU) 2018/848 (gist, essentiële oliën, bijenwas ...) 

Als u momenteel door twee verschillende certificeringsorganen gecertificeerd bent voor eenzelfde productcategorie in dit 
referentiesysteem, dan moet u een van deze twee organen kiezen en uw contract bij het andere orgaan opzeggen. 

http://www.certisys.eu/
mailto:info@certisys.eu

