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Deze informatiefiche licht het programma toe van de Europese Commissie voor de invoering van het nieuwe biologische Verordening (EU)
2018/848 buiten de EU, net als de regels voor de certificeringsorganen. Deze informatiefiche wordt bijgewerkt zodra de definitieve vereisten
bekend zijn. 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

Op weg naar de nieuwe regelgeving
VANAF WANNEER GELDT DE NIEUWE REGELGEVING?
Artikels 57 en 61 van Verordening (EU) 2018/848

Voor lidstaten van de Europese Unie is de invoering van de nieuwe regelgeving, die eerst gepland was
op 1 januari 2021, met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Concreet betekent dit dat Europese
exploitanten vanaf 1 januari 2022 volgens het nieuwe reglement worden geauditeerd en gecertificeerd.
Voor niet-EU-landen stelt de Europese Commissie een overgangsperiode van het CERTISYS lastenboek
naar de nieuwe regelgeving voor. Die overgangsperiode is verdeeld in fasen en loopt van 1 januari 2022 tot
en met 31 december 2024. Concreet betekent dit dat u uw certificering volgens de nieuwe Europese
Biologische certificaten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 889/2008 zijn afgegeven vóór 1
januari 2022, blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur, maar niet langer dan 31
december 2022.
regelgeving ten laatste op 31 december 2024 moet behalen om uw producten naar Europa te mogen
blijven uitvoeren. Na die datum wordt het CERTISYS lastenboek niet meer erkend.

NAAR HET EINDE VAN HET CERTISYS LASTENBOEK VOOR DERDE LANDEN
Artikel 57 van Verordening (EU) 2018/848
Momenteel krijgt u via de certificering volgens het CERTISYS lastenboek voor derde landen toestemming om uw
biologische producten naar Europa uit te voeren. De Europese Commissie erkende ons referentiesysteem dan ook als
gelijkwaardig aan de Europese regelgeving. Op 1 januari 2025 eindigt de overgangsperiode: vanaf dan worden het
CERTISYS lastenboek voor derde landen en alle andere referentiesystemen van certificeringsorganen die vermeld zijn in
Bijlage II van Verordening (EU) 2021/2325 (ter vervanging van de vroegere Bijlage IV van Verordening (EU) 1235/2008), niet meer
erkend door de Europese Commissie. Alleen wie zich volgens de nieuwe Europese reglementering laat
certificeren, mag dan biologische producten naar Europa exporteren.

Informatieblad opgesteld door

in samenwerking met
www.certisys.eu – info@certisys.eu – 09/ 245 82 36

Overstap – Maart 2022 – De nieuwe Europese verordening 2022 – PU5010 NL
Blad 2 / 2

Publicatie van
Verordening
(EU) 2018/848

1 Januari 2022 Datum
van inwerkingtreding in de
EU

1 Januari 2025 Datum van
inwerkingtreding buiten de EU,
uiterlijk einde van CERTISYS lastenboek

1 Januari 2022 – 31 december 2024
Overgangsperiode voor niet-EU-landen

ERKENNING VAN DE CERTIFICERINGSORGANEN DOOR DE COMMISSIE
Artikel 46 van Verordening (EU) 2018/848, (EU) 2021/1698
Net zoals de andere certificeringsorganen die actief zijn buiten de EU, moet CERTISYS voorafgaand toestemming
van de Commissie krijgen om uw biologische producten te kunnen certificeren volgens het nieuwe Reglement,
namelijk Verordening (EU) 2018/848.
Het erkenningsproces voor certificeringsorganen wordt verder toegelicht in de Hoofdstuk 1 van Verordening (EU)
2021/1698 van de Commissie.

Er moet met name een gedetailleerd technisch dossier worden opgesteld dat de
competenties en hulpmiddelen beschrijft die worden ingezet om de controles uit te voeren en biocertificaten
uit te reiken volgens de nieuwe Verordening. De modaliteiten zijn echter nog niet volledig vastgelegd. Dit
dossier moet aan de Commissie worden voorgelegd, zodat die het kan onderzoeken en valideren. Na de
validatie publiceert de Commissie de lijst met certificeringsorganen die 'erkend zijn voor
conformiteitsdoeleinden' in Bijlage II van Verordening EU 2021/1378 (momenteel leeg).
Pas vanaf dat moment kunnen CERTISYS en de andere organen op deze lijst u certificeren volgens de nieuwe
Verordening.
Aangezien het door de Commissie in te voeren systeem voor het online invoeren van de erkenningsaanvraag
nog niet beschikbaar is, dient in de onmiddellijke toekomst geen erkenning te worden uitgevoerd.
Momenteel heeft men dus ten vroegste eind 2022 een erkenning voor ogen.
We houden u op de hoogte!

1 Januari 2022 Datum van
inwerkingtreding in de EU

1 Januari 2025 Datum van
inwerkingtreding buiten de
EU, ten laatste

1 Januari 2022 – 31 december 2024
Overgangsperiode voor niet-EU-landen
Mogelijke erkenning van certificeringsorganen door de Commissie
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