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Wegwijzer voor certificering van  

verkooppunten van biologische producten 

 
Dit document licht toe welke stappen u als verkooppunt moet volgen bij een aanvraag tot certificatie voor: 

 controle op de verkoop van biologische levensmiddelen  

 controle op het gebruik van het Biogarantie® logo in verkooppunten 

 
 

Indien u als verkooppunt aan eindconsumenten producten wil verkopen die verwijzen naar de biologische 
productiemethode, dient u volgende documenten in te vullen en ons ondertekend terug te bezorgen: 

 Kennisgeving van activiteit voor verkooppunten die producten verkopen afkomstig van de 
biologische productiemethode  

 Certificatie-overeenkomst met TÜV NORD Integra 
 

Op de kennisgeving van activiteit kan u kiezen tussen twee systemen:  
A. U wenst gecontroleerd te worden door TÜV NORD Integra volgens de Europese wetgeving als 

 verkooppunt van niet-voorverpakte producten  

 verkooppunt met een externe opslaglocatie niet verbonden aan uw verkooppunt  

 webshop van (niet-)voorverpakte producten  

 verkooppunt met bake-off activiteit 
 

B. U kiest bovenop een controle volgens de wetgeving een controle volgens het Biogarantie lastenboek  
Wenst u ook het Biogarantie®-label te gebruiken dan dient u aan een aantal bijkomende voorwaarden te 
voldoen en u dient zich tevens vooraf aan te melden bij Bioforum (voor Vlaanderen) of Probila-Unitrab 
(voor Wallonië of Brussel).  
U vindt de contactgegevens en het lastenboek op de website: www.biogarantie.be 

 

 
 
Wanneer we uw aanvraag (kennisgeving van activiteit + overeenkomst) hebben ontvangen, maakt een 
controleur een afspraak met u voor een eerste controle en bezorgt u hieromtrent de nodige informatie ter 
voorbereiding. De controleur bezorgt u na de controle een kopie van uw controlerapport. 
 
Er wordt o.a. gecontroleerd op de correcte aanduiding van de termen “bio” of “biologisch”; het risico op 
contact of verontreiniging met niet toegelaten producten; duidelijke scheiding tussen biologische en niet-
biologische producten; de herkomstcontrole bij ontvangst van biologische producten; de voorraad- en 
financiële boekhouding van uw bio-producten. 
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Na de controle ontvangt u een eerste factuur waarbij de minimumbijdrage wordt aangerekend volgens de 
tarieven voor het lopende kalenderjaar.  
Voor bedrijven waarbij de eerste controle na 1 september heeft plaatsgevonden, wordt een reductie 
toegepast. 

 

 
 
Op basis van het controlerapport beslist TÜV NORD Integra of uw bedrijf gecertifieerd kan worden.  
 
TÜV NORD Integra informeert u over deze beslissing. Indien er nog technische gegevens ontbreken, wordt u 
gevraagd deze gegevens te bezorgen.  

 

 
 
TÜV NORD Integra zal aan uw verkooppunt het betreffende certificaat uitreiken, nadat: 
-  alle gevraagde technische gegevens en/of documenten bezorgd zijn 
-  de eerste factuur van TÜV NORD Integra is betaald 
 
 
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via 03/287 37 60 of bio_certification@tuv-nord.com 
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