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Deze publicatie beschrijft de belangrijkste veranderingen die gedefinieerd zijn in de nieuwe Europese Verordening 2018/848 en de
verordeningen (EU) 2021/279 en (EU) 2021/771 vergeleken met het bestaande biologische regelgeving.
Wijzigingen ten opzichte v an de v orige v ersie v an dit gegev ensblad zijn geel gem ark eerd.

Certificering van groepen exploitanten: vereisten en nieuwe wetgeving
CERTISYS certificeert al meerdere jaren groepen exploitanten buiten de EU conform de regels die gedefinieerd zijn
in het referentiesysteem CERTISYS Derde Landen. Deze regels zijn in principe gebaseerd op de EU-richtsnoeren
voor de invoer van biologische producten in de Europese Unie (2008); de regels in verordening (EG) 834/2007 en
(EG) 889/2008 definiëren geen vereisten voor groepen exploitanten.
Het nieuwe Europese Reglement (EU) 2018/848 introduceert en definieert het begrip 'groep exploitanten'.
Het principe voor de certificering van groepen exploitanten blijft hetzelfde: CERTISYS controleert
steeds een staal van de producenten en evalueert de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem van de
groepering (ICS).
In Verordening (EU) 2018/848 worden echter nieuwe vereisten vastgelegd die de certificering van
uw project kunnen beïnvloeden.

CERTIFICERING MOGELIJK IN ALLE LANDEN
Artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848
De groepen exploitanten mogen vanaf nu in om het even welk land gevestigd zijn, inclusief de EU-landen, en niet
langer alleen in landen die openbare ontwikkelingssteun krijgen (zie OESO-lijst).

EXCLUSIEVE VERKOOP VAN PRODUCTEN AAN ÉÉN GROEPERING
Artikel 4 van Verordening (EU) 2021/279
Uw leden blijven verplicht om een bepaald product slechts aan één groep exploitanten te verkopen.
Bijvoorbeeld: een lid mag geen biologische cacao aan twee verschillende groepen verkopen. Als een producent
daarentegen twee verschillende biologische producten teelt (bijvoorbeeld koffie en cacao), dan kan hij elk product
aan een verschillende groep verkopen (cacao aan één groep en koffie aan een andere).
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Strengere vereisten voor uw groep
BEPERKING VAN DE GROOTTE VAN EXPLOITANTEN
Artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848
Om in aanmerking te komen, moeten de leden van een groep exploitanten voldoen aan de volgende criteria:
De individuele certificeringskosten bedragen meer dan 2 % van de omzet of
standaardwaarde van de biologische productie én de omzet van de biologische productie is lager
dan € 25.000 of de standaardwaarde van de biologische productie bedraagt maximaal € 15.000 per
jaar.

OF
De grootte van hun exploitatie* is kleiner dan of gelijk aan 5 hectare. Er zijn wel enkele
uitzonderingen: de limiet bedraagt 0,5 hectare voor kassen en 15 hectare voor permanent
grasland.
*Deze limiet geldt voor de volledige exploitatie, niet alleen het biologische gedeelte. Ook de delen voor eigen consumptie worden bij de
grootte van de exploitatie geteld (bijv. grasland voor vee voor eigen gebruik).

Dit kan invloed hebben op de kans dat de producenten in uw groep in aanmerking komen, want
momenteel legt de CERTISYS-standaard geen limiet op voor de omzet of de grootte per lid.

BEPERKING VAN HET AANTAL LEDEN IN EEN GROEP
Artikel 4 van Verordening (EU) 2021/279
De nieuwe regelgeving legt een maximale grootte vast voor groepen exploitanten: ze mogen niet meer dan 2000
leden tellen. Deze limiet is alleen van toepassing op leden die onderworpen zijn aan een biologische certificering.
De 'conventionele' leden worden niet meegeteld. Deze limiet bestaat niet in de CERTISYS-standard. Er zijn dus
mogelijk administratieve, juridische en structurele aanpassingen noodzakelijk om te verzekeren dat u
aan de regelgeving voldoet. Er kan evenwel een overgangsperiode worden voorgesteld, zodat groepen
exploitanten die vóór 1 januari 2022 gecertificeerd zijn volgens de Reglementen 834/2007, 889/2008 en 1235/2008
tot uiterlijk 1 januari 2025 de tijd hebben om zich te schikken naar de maximale limiet van 2000 leden en deze
structurele wijzigingen (Artikel 10 van Verordening 2021/279).

VERSTRENGING VAN DE CONTROLEREGELS
Artikelen 9.7 et 12.e van Verordening (EU) 2021/1698
Het percentage producenten dat jaarlijks door het certificeringsorgaan wordt geauditeerd, is gewijzigd.
Ten minste 5% van de leden van een exploitantengroep moet elk jaar opnieuw worden geïnspecteerd (minimaal 10
leden).
Afhankelijk van de grootte van uw groep kan het aantal leden bij wie CERTISYS jaarlijks een audit
houdt, dus aanzienlijk stijgen.
Ter herinnering: momenteel wordt het aantal steekproeven berekend op basis van de vierkantswortel van het aantal
leden, gewogen op basis van het risico van de groep.
Het certificeringsorgaan moet bovendien elk jaar analyses uitvoeren binnen de groepen exploitanten: elk
jaar zou 2 % van de leden moeten worden geanalyseerd. De huidige regelgeving omvat geen vereiste hierover, dus
dit kan een aanzienlijke impact hebben op de audits van uw groep.
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Gedetailleerdere vereisten voor het Interne Controlesysteem (ICS)
Artikel 5 et 6 ven Verordering (EU) 2021/279 en Artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848
Alle groepen exploitanten, zelfs zij die 100 % door Ecocert geauditeerd zijn, moeten een intern controlesysteem (ICS) in
gebruik nemen dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse interne audit van alle exploitant-leden van de groep.

PRECIEZE BEPALINGEN OVER INTERNE OPLEIDINGEN
De nieuwe regelgeving bevat precieze bepalingen betreffende de vereisten voor interne opleidingen binnen de groep.
Allereerst wordt gevraagd dat het ICS schriftelijke procedures opstelt voor het beheer van opleidingen
voor producenten en interne controleurs en een gedetailleerd register bijhoudt over de georganiseerde
opleidingen. Deze opleidingen moeten elk jaar worden gegeven en worden vergezeld door een kennis- en
vaardigheidsevaluatie door de interne auditoren van het ICS.

DE TAKEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN HET ICS DUIDELIJKER BESCHREVEN
De nieuwe regelgeving omvat meer details over de taken van de ICS-verantwoordelijke. De gepubliceerde lijst is
als volgt:
De verantwoordelijke definieert alle procedures die de werking van het ICS beschrijven, werkt deze bij en
bezorgt ze aan al het ICS-personeel en alle exploitanten. Daarnaast onderhoudt deze persoon alle documentatie
en registraties die verband houden met de activiteiten van de groep.
De verantwoordelijke stelt de interne auditplanning van de leden en verzamelcentra op en volgt de uitvoering
ervan op.
De verantwoordelijke staat in voor het integratieproces van nieuwe exploitanten en houdt de ledenlijst van
de groep up-to-date.
De verantwoordelijke definieert de maatregelen die moeten worden getroffen als er non-conformiteiten binnen de
groep worden ontdekt en volgt deze maatregelen op.

MEER COMMUNICATIE MET UW CERTIFICERINGSORGAAN
Momenteel moet u ons op de hoogte brengen van elke wijziging binnen uw groep (nieuw lid, uitsluiting, nieuw
product, nieuw perceel, procedure enz.), van elke afwijking die uw ICS opspoort en van elke sanctie die uw ICS
oplegt. In de nieuwe wetgeving gaat deze vereiste nog verder, om de risico's beter in de hand te houden: de ICSverantwoordelijke moet ons ook op de hoogte brengen van elke vermoedelijke ernstige non-conformiteit en
van elk verbod om een biologisch of omschakelingsproduct op de markt te brengen (inclusief de naam
van de betreffende exploitant(en) en de betreffende hoeveelheden en loten)

JAARLIJKSE INTERNE AUDIT VAN DE VERZAMELCENTRA
De nieuwe regelgeving bepaalt dat alle verzamelcentra van de groep elk jaar moeten worden geauditeerd
door het ICS, naast de jaarlijkse audit van 100 % van de leden. Deze controles worden formeel vastgelegd via de
uitgave van geregistreerde interne auditrapporten, die op aanvraag beschikbaar zijn. Bovendien voorziet de nieuwe
verordening in de planning van aanvullende interne controles op basis van de risico's voor de leden of de eenheden die
uit de risicobeoordeling naar voren komen. Het ICS moet daarom beschikken over een interne risicobeoordeling
waarin rekening wordt gehouden met mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en waarin maatregelen worden
vastgesteld om deze tot een minimum te beperken: bijv. leden die ongeoorloofde pesticiden gebruiken indien
overheidsprogramma's gratis inputs verstrekken en hoe het ICS dit denkt te voorkomen (bijv. extra interne audits
voor leden die risico lopen).
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MEER TRACEERBAARHEID
Het nieuwe reglement eist van het ICS een nauwkeurigere interne traceerbaarheid: de producten van alle leden
moeten binnen de groep tijdens elke stap traceerbaar zijn. Het traceerbaarheidssysteem moet het ook mogelijk
maken om de gerealiseerde rendementen te vergelijken met het geschatte rendement voor elk groepslid, en om de
hoeveelheden op te volgen die overeenkomen met de volgende activiteiten:
Aankoop en distributie van landbouwproductiemiddelen en plantaardig teeltmateriaal door de groep
Productie (oogst), opslag en voorbereiding van de producten
Levering van de producten van elk lid aan de verzamelcentra en de groep
Verkoop van de producten op de markt door de groep
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