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2 mogelijkheden voor uitvoer naar de VS 
 Gelijkwaardigheid  

 Certificering in het kader van het Nationaal Biologisch Programma: het NOP 
 

      

 

     

   Gelijkwaardigheidsovereenkomst tussen de VS en de EU:  
Ondertekend sinds juni 2012:  https://www.usda-eu.org/trade-with-the-eu/trade-agreements/us-eu-organic-
arrangement/ 
 
Gelijkwaardigheid heeft betrekking op producten die zijn geteeld/gekweekt/verwerkt in de EU of waarvan de laatste 
bereiding in de EU heeft plaatsgevonden (verwerking of verpakking). 

Gelijkwaardigheid tussen EU en VS is niet allesomvattend. Dierlijke aquacultuur valt er niet onder en voor wijn en andere 
dierlijke producten moet aan bepaalde criteria worden voldaan. 

Wijn  

Extra controle gekoppeld aan de Bio EC controle op de volgende punten: 

 Naleving van de lijst van toegestane stoffen in de NOP-regelgeving §205.605*;  

 Naleving van het totale SO2-gehalte; 

 Naleving van de etiketteringsvoorschriften. 
 
 

* U kunt de lijst van de toegestane stoffen raadplegen op:  
 De Electronic code of Federal Regulations: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/textdx?ID=6eec34fe218975c4ada29503bbff0318&node=7:3.1.1.9.32.7.354.6&rgn=div8  
 De website van het OMRI (Organic Materials Review Institute) : http://www.omri.org/omri-lists 

 
 

Neem contact op met uw auditeur voor meer informatie 
 
 
 
 
 
 

Export naar de VS 

Gelijkwaardigheid 
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Dierlijke producten (andere dan afkomstig van aquacultuur) 

Extra controle gekoppeld aan de BIO EC controle op de volgende punten:  

 Documentatiesysteem dat bewijst dat dieren hun hele leven niet met antibiotica zijn behandeld. 

 Leveranciersgaranties, traceerbaarheid en scheidingsmaatregelen. 
 

Afgifte van een certificaat van niet-antibiotische verwerking indien de producten aan de eisen voldoen (bij elke 
transactie te verstrekken met het NOP IMPORT CERTIFICATE) 
 

Neem contact op met uw auditeur voor meer informatie 
Etikettering  
Biologische producten voor uitvoer naar de VS moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig de 
gelijkwaardigheidsovereenkomsten. 
 

Transactiecertificaat:  Een “NOP import Certificate” moet door Certisys worden gevalideerd voor elke transactie naar de VS via MyCertisys 
(Model aan te vragen bij certification@certisys.eu ) 

Uw contact met Certisys: certification@certisys.eu 

 
 
 

     In welk geval heb ik het NOP-certificaat nodig? 

 Mijn product is onderweg via een derde land dat geen 
gelijkwaardigheidovereenkomst met de VS heeft. 

 Mijn product is niet gecertificeerd volgens de BIO EU-Verordening 
(bijv. niet voor voeding bestemd verwerkt product). 

Bijzondere kenmerken van NOP-certificering 

          Aanvraag tot certificering bij de auditdienst: controle@certisys.eu 

 Vóór de audit moet een plan voor het OSP-systeem (Organic System Plan) worden opgesteld en gevalideerd 
door Certisys. 

 Gemiddeld verstrijken er 3 maanden tussen de verbintenis aan het NOP en de audit. 
Landbouwproducten moeten vóór het einde van de oogst worden gekeurd om in aanmerking voor de NOP-
certificering te komen. Geen terugwerkende kracht mogelijk. 

 De hele keten moet worden gecontroleerd en gecertificeerd (van producent tot verwerker, met uitzondering 
van handelaars). 

Etikettering 

NOP-gecertificeerde producten moeten worden geëtiketteerd in overeenstemming met de NOP-regelgeving en alle 
etiketten moeten door Ecocert worden gevalideerd. U moet uw etiket via uw Certisys-auditeur sturen. Wij zullen uw 
verzoek doorsturen naarEcocert. 

Transactiecertificaat: Er moet geen transactiecertificaat door Certisys gevalideerd worden, tenzij de klant daar specifiek om vraagt. 

Gelijkwaardigheid (vervolg) 

   

NOP-certificering (National Organic Program)  
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Uw contact met Certisys:  
controle@certisys.eu  

De stappen van een NOP-certificering 

1. Verbintenis 

U neemt contact op 
met Certisys 
info@certisys.eu om 
de voorwaarden van 
de verbintenis te 
ontvangen. 

2. Systeemplan 

Studie en validatie 
door Certisys 

 

 

 

3. Audit 

Verificatie ter plaatse 
van de vereisten door 
Certisys. 

     

 

 

4. Certificering 

Uitggegeven door 
Ecocert. 
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