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Technische nota: gericht op de implementatie van een BIO procedure 
bulk (te koop aangeboden niet verpakte goederen) 

In het kader van de Wetgeving voor de Biologische Landbouw 
 
Dit document moet bewaard worden en beschikbaar zijn in de winkels die bio bulkgoederen 

verkopen.  Het personeel dat instaat voor de onvangst en de display van de bio bulkgoederen moet 

er kennis van nemen en het toepassen. 

VEREISTEN BIJ DE BESTELLING: 

- Wanneer het om bio producten gaat die rechtstreeks door de winkel bij een leverancier besteld worden 

(niet via een centrale), dient men de geldigheid van het bio certificaat van de leverancier na te gaan vóór 

de bestelling van de producten.  In de bestelling moet vermeld worden dat het om bio producten gaat. De 

kopiën van de geldige bio certificaten moeten bewaard worden tot de volgende audit door Certisys. 

- Bio producten 100% geleverd via een centrale: de bio garanties van de leveranciers en de producten 

moeten gecheckt worden vóór de bestelling door de centrale. In geval van non-conformiteiten, dient er 

actie ondernomen te worden. 

VEREISTEN BIJ ONTVANGST: 

De bio producten bestemd voor bulkverkoop moeten in hun benaming verwijzen naar “bio” op de 

begeleidende documenten en op de verpakkingen van de goederen (kisten/dozen) bij ontvangst. 

De verificaties van de bio garanties bij ontvangst (naam en adres van de leverancier, benaming van het 

product, bioverwijzing en verwijzing naar het controleorgaan van de leverancier) moeten geregistreerd 

worden (Art. 31/889) door “bio ok” op de leverbon te schrijven. 

 

VEREISTEN BIJ OPSLAG: 

De bio producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking blijven met hun oorspronkelijk etiket zodat de 

scheiding met niet-bio goederen, de identificatie en de traceerbaarheid gewaarborgd blijven. 

 

VEREISTEN VOOR DE WINKELSCHAPPEN: 

1. Bio producten en gangbare producten moeten gescheiden blijven om contaminatie te voorkomen. 

2. Om de traceerbaarheid te waarborgen moeten de bio producten zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke 

verpakking blijven. De leverbonnen en de identificatie op de producten (bvb laserprint) gelden ook als 

identificatie. 

3. Geen enkel “dubbel product” (eenzelfde product in bio en niet-bio die niet van elkaar te onderscheiden 

zijn) wordt toegelaten, noch in de ruimte, noch in de tijd (een overgangsperiode moet in acht genomen 

worden om de aanwezige producten te verkopen).  Een uitzondering wordt echter voorzien voor producten 

die individueel geïdentificeerd worden (voedselinkt, zelfklevende etiketten, lazermarkering, enz.).  Deze 

producten mogen gelijktijdig met hun gangbare tegenhanger verkocht worden. 

 

ADMINISTRATIEVE VEREISTEN: 

De bio verwijzing van de bio producten (met inbegrip van bio producten die niet door de centrale 

aangekocht worden) moet duidelijk aangebracht worden op de etikettering op de winkelschappen en in 

de benaming van het verkocht product op het kasticket. Voor een correcte traceerbaarheid wordt ofwel 

het originele label in een map geplakt, ofwel kan er een traceerbaarheidsfiche geraadpleegd worden. Deze 

fiche moet de volgende informatie bevatten:  

1. Naam van het product  

2. Openingsdatum van het product 

3. Lotnummer 

4. Referentie van het biologische controleorgaan  

5. THT: houdbaarheidsdatum 

De verwijzing naar controleorgaan BE-BIO-01 moet ofwel op het weeg-etiket ofwel op de zakken waar het 

bulkproduct in verpakt wordt door de consument ofwel op het kassaticket aanwezig zijn.  


