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In dit beknopt jaarverslag geven we u in het kort een overzicht van de certificatieschema’s die Tüv Nord INTegra aanbiedt, en de 

aantallen klanten voor de belangrijkste certificatieschema’s in het jaar 2012. 

1

Tüv Nord INTegra biedt in de biologische productie de volgende 

certificatieschema’s aan:

•   Certificatie volgens de europese wetgeving voor de

     biologische productie (eU 834/2007)

•   Certificatie voor het Biogarantie logo

•   Controles voor een aantal buitenlandse logo’s: aB 

     (Frankrijk), soil association (UK), Bioland (duitsland), 

     Bio-siegel (duitsland), Usda organic (Usa), demeter, 

     Naturland (duitsland), Biosuisse (Zwitserland), 

     Krav (Zweden).

1. Biologische landbouw, verwerking 
en verkooppunten

landbouwers  348 363  372

Bereiders 328 358  388

verkooppunten 67 73  83

Marktdeelnemers        2010                  2011               2012

Aantal aangesloten bedrijven in 2012 voor het wettelijk systeem.

Zowel bij de landbouwers, bereiders (inclusief importeurs, en 

verdelers) als verkooppunten zien we een stijging tegenover de 

voorbije jaren. er werden in 2012 645 controles uitgevoerd bij de 

landbouwers, 843 bij de andere marktdeelnemers. er werden bij de 

landbouwers 195 en  bij bereiders 139  stalen genomen.

2. voedselveiligheid in de 
verwerkingssector en de dierenvoedersector

•   BrC global standard Food

•   BrC storage and distribution

•   IFs International Food standard

•   IFs logistic standard

•   IFs Broker

•   IFs Cash & Carry/Wholesale

•   een groot aantal autocontrolegidsen, gericht op de  

voedingsindustrie, de dierenvoederindustrie en de 

logistieke diensten gericht op de voedingsindustrie 

(transport, opslag, groothandel, …)

•   FssC 22000 

•   Iso 22000 

•   standaard Comeos Food voor KMo’s

•   Qs 

•   Fami-Qs 

•   gMP dierenvoeders (ovocom)

•   HaCCP 

Bij Tüv Nord INTegra kan u terecht voor de volgende voedsel-

veiligheidssystemen:

2008          2009          2010          2011          2012  

Aantal certificaten uitgereikt in België m.b.t. voedselveiligheid 

in de verwerkingssector en dierenvoedersector.
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3. landbouw

europa
België  598

Frankrijk  354 12 (221)

Nederland  38

denemarken  1

griekenland   2 (161)

Cyprus  2

Polen  4  1 (2)

Bosnië-Herzegovina 1

Kroatië 8 3 (21)

spanje 4  1 (7)

afrika
Marokko  109 1(32)

Tunesië  9 1 (157)

egypte 40 

senegal  4  

Mali  2 (89)

guinea  1 (45)

Ivoorkust 8 4 (127)

Madagaskar  5 5 (105)

aZiË   

jordanië 1

India 2 10 (614)

Thailand 3 1(80)

 

*Groepscertificatie: deze kolom geeft het aantal gecertifi-

ceerde telersgroepen weer met tussen haakjes het totaal 

aantal telers dat behoort tot die telersgroepen.

optie 1
individuele 

certificatie

optie 2
groeps-

certificatie*

optie 1
individuele 

certificatie

optie 2
groeps-

certificatie*

Totaal europa, afrika, azië

1191                     44 (1661)

Aantal GLOBALG.A.P. gecertificeerde bedrijven in 2012.

Tüv Nord INTegra biedt in landbouw de volgende certificatie-

schema’s aan:

•   globalgap

•   Tesco Nurture

•   leaf Marque

•   de geïntegreerde teelt van pitfruit

•   Fruitnet

•   een aantal gidsen voor autocontrole

•   de IKKB standaard

•   vva-certificaat

•   CodiplanPlUs

3.1  gloBalg.a.P.

INTEGRA

optie 1 (individuele) certificatie  is ten opzichte van 2011 met 11% 

gedaald. de groepscertificatie is wel met 11 % gestegen. 
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3.2 Tesco Nurture

In 2012 heeft Tüv Nord INTegra in het totaal 92 Tesco Nurture 

controles uitgevoerd bij bedrijven in België, Frankrijk, Marokko, 

egypte, Tunesië, senegal, guinea, Ivoorkust, jordanië, Turkije en 

Brazilië. dit aantal is licht gestegen tegenover het aantal controles 

in 2011.

3.3 de geïntegreerde Teelt van Pitfruit 
en Fruitnet

Het aantal erkende bedrijven voor geïntegreerde teelt is met onge-

veer 10% gedaald, dit resulteert ook in een daling van de erkende 

oppervlaktes.

Aantal erkende bedrijven en oppervlaktes voor de 

geïntegreerde teelt in 2012.

aantal erkende bedrijven  197  30  14 

aantal erkende ha appel 1022  190  205 

aantal erkende ha peer  1255 173  208 

      vlaanderen    Wallonië    Fruitnet

3.4 de IKKB standaard en sectorgidsen 
autocontrole

aangezien de certificaten voor autocontrole/IKKB drie jaar geldig zijn 

was 2012 opnieuw een rustig jaar, vandaar dat het aantal certificaten 

in 2012 laag ligt. voor 2013 wordt opnieuw een piek verwacht. 

IKKB sTaNdaard 

seCTorgIds aUToCoNTrole 

landbouwers

163

loonwerkers

8

Plantaardig

198

dierlijk

25

Aantal uitgereikte certificaten in 2012 voor de IKKB 

Standaard en de Sectorgidsen Autocontrole.

loonwerkers

9
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Tüv Nord INTegra
Certificatie in landbouw en voeding
statiestraat 164
B-2600 Berchem-antwerpen
Tel.  + 32 3 287 37 60
Fax + 32 3 287 37 61
www.tuv-nord-integra.com

5. Nieuwe certificatieschema’s

•   NaTrUe (natuurlijke en biologische cosmetica)

•   Iso 14001, certificatie van milieumanagementsystemen

•   Iso 50001, certificatie van energiemanagementsystemen

•   european Water stewardship, een standaard voor duurzaam      

     waterbeheer

•   Carbon services, standaarden om de koolstofvoetafdruk te 

     verifiëren en eventueel te neutraliseren

In 2012 is Tüv Nord INTegra gestart met volgende certificatie-

schema’s: 

Meer info over de activiteiten van Tüv Nord INTegra op 

www.tuv-nord-integra.com

4. duurzaamheidsstandaarden
Tüv Nord INTegra biedt certificatie aan voor de volgende duur-

zaamheidsstandaarden:

•   UTZ Certified

•   rsPo

•   greenpalm

•   MsC

•   asC

•   BsCI

•   sa 8000

•   sMeTa

In 2012 zijn bij TUv Nord Integra 44 bedrijven aangemeld voor 

duurzaamheidslastenboeken, onder meer voor UTZ Certified, 

rsPo supply Chain, greenPalm, BsCI, sa 8000 of sMeTa.

In 2012 zijn er 33 klanten voor UTZ Certified wat een stijging is van 

65 % t.o.v. 2011.
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