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Aanvraagformulier voor de certificering 

 van uw biologische productie 

1. Algemene informatie over de aanvrager 

Naam van het bedrijf  

(zoals vermeld in KBO) 

* 

Ondernemingsnummer (KBO)  * 

Vermeld het adres van de maatschappelijke zetel 

Straat: *  N° : 

 

Postcode : * Locatie:  * 

Land :  * 

Hoofdcontactpersoon : Naam : * 

Voornaam: * 

Functie : * 

Tel /GSM: * 

E-mail :  * 

Dit e-mailadres zal voor alle officiële mededelingen gebruikt worden en zal u toegang geven tot uw persoonlijke 

gegevens op MYcertisys.   De marktdeelnemer aanvaardt dat deze gegevens meegedeeld worden aan de persoon 

dit zich inlogt met het hogervermeld e-mailadres. De marktdeelnemer verbindt er zich toe ervoor te zorgen dat 

alle gegevens die hij via het intranet aan Certisys meedeelt waar en echt zijn en als handtekening geldig zijn. 

Indien verschillende personen toegang moeten krijgen, vermeld dan het generieke adres. 

2. Bijkomende informatie 

Was u tijdens de afgelopen 2 jaar reeds onder controle van een 

BIO certificeringsorgaan?   
☐ Ja  ☐ Nee 

Zo ja, vermeld de naam van het certificeringsorgaan en de datum 

van beëindiging van het contract:  

Heeft u ook een NIET-BIOLOGISCHE activiteit in uw bedrijf?   ☐ Ja ☐ Nee 

 Zo ja, beschrijf deze NIET-BIO activiteit :   

Is dit een overname van een reeds gecertificeerde biologische 

marktdeelnemer? 
☐ Ja  ☐ Nee 

Zo ja, wat is de naam en het nummer van de marktdeelnemer?  

Voert u BIO-activiteiten uit voor een derde partij?  ☐ Ja ☐ Nee 

Doet u beroep op een onderaannemer? 

 

 

☐ Ja, de activiteiten blijven onze 

verantwoordelijkheid 

☐ Ja, de activiteiten vallen volledig 

onder de verantwoordelijkheid van de 

onderaannemer 

→ Vul bijlage 1 in 

☐ Nee 

3. Aanvraag voor een aanvullende certificering 

Ik ben ook geïnteresseerd in 

de volgende certificering: 

☐ Demeter ☐ Naturland ☐ Biosuisse ☐ Biogarantie ☐ Rainforest Alliance ☐ NOP ☐ Autocontrole 

☐ Andere :  
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4. Soort BIO activiteit(en)  

☐ Producent 

Landbouwer 

☐ Dierlijk → Vul bijlage 2 in 

☐ Plantaardig Landbouwernummer:  

→ Vul bijlage 3 in 

Verwerkt u producten uit uw eigen productie?  

(verwerking op het bedrijf: productie van appelsap, malen van granen, enz.) 
☐ Ja ☐ Nee 

Verkoopt u BULK producten aan de eindverbruiker die niet uit eigen productie afkomstig zijn? 

→ Zo ja, dan moet u ook de activiteit "verkooppunt/e-shop (B2C)" aanvinken.  
☐ Ja ☐ Nee 

Activiteitensites ☐ Hetzelfde als het adres van de maatschappelijke zetel ☐ Andere, naam en adres vermelden: 

 

 

 

☐ Bereider 

Verwerkt/bewaart/verpakt biologische producten/etiketten onder eigen merk zonder dat de fabrikant op het etiket staat. 

Voert u deze activiteit uit voor een derde partij? ☐ Ja 

☐ Ja, als bijberoep 

voor mijn eigen 

rekening 

☐ Nee 

Maakt u voor deze activiteit gebruik van een onderaannemer? ☐ Ja ☐ Nee 

Hanteert u de producten fysiek? ☐ Ja ☐ Nee 

Activiteitensites 

Naam en adres Aard van de activiteiten/ 

Beschrijving van de activiteiten 

Soort producten 

   

   

   

 

☐ Distributeur/Op de markt brengen (B2B)  

Een bedrijf dat producten in de EU koopt en doorverkoopt zonder de verpakking, etikettering of inhoud te veranderen.  

Zijn de producten fysiek in uw bedrijf aanwezig? ☐ Ja ☐ Neen 

Activiteitensites 

Naam en adres Bulk of voorverpakt? Soort producten 

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  
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☐ Verkooppunt/ e-shop/ Op de markt brengen (B2C) 

Activiteitensites 

Naam en adres Bulk of voorverpakt? Soort producten 

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 

☐ Opslag 

Bedrijf dat biologische of omschakelingsproducten opslaat die niet door dit bedrijf geproduceerd of bereid worden. 

Bent u een onderaannemer voor deze activiteit? ☐ Ja ☐ Nee 

Opslagplaatsen 

Naam en adres Bulk of voorverpakt? Soort producten 

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 

☐ Importeur (van buiten de EU) 

Uit welk(e) land(en)? * 

Zijn de producten fysiek in uw bedrijf aanwezig? ☐ Ja ☐ Nee 

Welke importactiviteiten heeft u? ☐ Bent u een importeur en 1ste ontvanger? 

☐ U bent slechts 1ste ontvanger? (voor een importeur) 

☐ U bent importeur en besteedt de ontvangst en opslag van de goederen uit 

Opslagplaatsen 

Naam en adres Bulk of voorverpakt? Soort producten 

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  

 

☐ Exporteur (bestemming: niet-EU)  

Naar welk(e) land(en) ? * 

Zijn de producten fysiek aanwezig in uw bedrijf? ☐ Ja ☐ Nee 

Opslagplaatsen 

Naam en adres Bulk of voorverpakt ? Soort producten 

 ☐ Bulk ☐ Voorverpakt  
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☐ Bulk ☐ Voorverpakt

☐ Bulk ☐ Voorverpakt

☐ Catering/restauratie

Bereiding van biologische levensmiddelen om ter plaatse

te nuttigen en/of om mee te nemen en/of thuis te

bezorgen.

☐ permanent

☐ eenmalig

  Deze activiteit moet ten minste 2 weken vóór het event bij CERTISYS 

aangemeld worden. 

Periode van activiteit: van      tot en met 

Activiteitensites

Naam en adres

5. Verbintenis

Ik verbind er mij toe de biologische regelgeving na te leven vanaf: * 

 De gewenste ingangsdatum, die na de datum van ondertekening moet liggen, is de datum vanaf wanneer u uw kennisgeving bij de bevoegde 

autoriteit kunt doen, de onderstaande verbintenissen zult nakomen en alle voorschriften met betrekking tot de productie op uw bedrijf zult 

toepassen.  

De marktdeelnemer verbindt er zich toe om de behandelingen te verrichten in overeenstemming met de EU-verordening 2018/848 en de 

regionale/nationale besluiten betreffende de biologische productiemethode. 

Hij verklaart de controle van zijn uitbating toevertrouwd te hebben aan het erkend controleorgaan CERTISYS bv. 

De marktdeelnemer verbindt er zich toe om bij overtredingen of onregelmatigheid het afdwingen van de toepassing van de voorschriften 

voor de biologische productie te aanvaarden  

De martkdeelnemer verklaart dat de informatie vermeld op dit aanvraagformulier waar en echt is. 

Naam : * 

Voornaam: * 

Functie : * 

Datum : * 

Handtekening : 

*
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BIJLAGE 1: ONDERAANNEMERS 

 

Indien u verantwoordelijk blijft voor de BIO-activiteiten → vul onderstaande tabel A in. 

Indien de verantwoordelijkheid voor de BIO-activiteiten wordt overgedragen aan de onderaannemer → vul 

onderstaande tabel B in. 

 

A. Lijst van uw onderaannemers voor wie de overgedragen BIO-activiteiten onder uw 

verantwoordelijkheid blijven: 

Naam en adres + BTW-nummer Aard van de activiteiten/ 

Beschrijving van de activiteiten 

Soort product 

   

   

   

   

 

B. Lijst van uw onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de BIO-activiteiten:  

Naam en adres + BTW-nummer Aard van de activiteiten/ 

Beschrijving van de activiteiten 

Soort product 
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BIJLAGE 2: DIERLIJKE PRODUCTIE 

 

BIO runderen  ☐ Vleesproductie Aantal:  

☐ Melkproductie Aantal:  

De marktdeelnemer geeft hierbij zijn toestemming aan de controleorganen om te beschikken over de 

gegevens i.v.m. de kudde beschikbaar in de SANITEL databank. 

Kuddenummer : 
 

BIO schapen ☐ Vleesproductie Aantal:  

☐ Melkproductie Aantal:  

Kuddenummer :  
 

BIO geiten ☐ Vleesproductie Aantal:  

☐ Melkproductie Aantal:  

Kudde nummer :  
 

☐ BIO varkens 
 

Aantal:  

Klopnummer : 
 

☐ Vleeskuikens Aantal:  

☐ Legkippen Aantal:  

☐ Kippen Aantal:  

BIO paardachtigen ☐ Vleesproductie Aantal:  

☐ Melkproductie Aantal:  

Andere (specificeren 

en aantal): 

 

Geef aan welke soorten NIET-BIO worden 

gefokt en hun aantal: 
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BIJLAGE 3: MELDING VAN DE PERCELEN VAN DE PRODUCTIE-EENHEID VOLGENS DE BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE 

 

Nummer perceel 
(Verzamelaanvraag 

of kadastraal) 

Regio (Wallonië/ 
Brussel/ 

Vlaanderen (2) /  
G-H Luxemburg) 

Plaatsnaam 
Oppervlakte 

in ha. 

Datum laatste 
gebruik niet-

conforme 
producten (1) 

Teelten 

Vorige Huidige Geplande 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(1) Producten waarvan het gebruik niet in overeenstemming is met artikel 24 van Verordening (EU) 2018/848.  
Andere dan die vermeld in bijlage I (gewasbeschermingsmiddelen) en bijlage II (meststoffen en bodemverbeteraars) van Verordening (EU) 2021/1165. 
 

(2)          Percelen in Vlaanderen moeten worden aangemeld bij de Bevoegde Overheden (Verzamelaanvraag). 

Zou u ons een kopie kunnen bezorgen van de plannen op schaal 1/10000, de kadasterplannen en/of fotoplannen (Verzamelaanvraag).  
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