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TÜV NORD INTEGRA

1.De Organisatie

1.1 Onze missie

TÜV NORD INTEGRA stelt zich tot doel een bijdrage te leveren 

aan een meer duurzame ontwikkeling van de maatschappij. TÜV 

NORD INTEGRA tracht dit momenteel te verwezenlijken door op 

onafhankelijke en objectieve wijze productiemethoden te controle-

ren en te certifi ëren die een meerwaarde leveren vanuit ecologisch 

standpunt, voedselveiligheidstandpunt of sociaal standpunt. Het 

werkterrein van TÜV NORD INTEGRA ligt voornamelijk in de land- 

en tuinbouw, de toeleveringsbedrijven aan de land- en tuinbouw en 

de voedselverwerkende nijverheid.

In al haar activiteiten stelt TÜV NORD INTEGRA kwaliteit voorop, 

zowel extern als intern. TÜV NORD INTEGRA wenst haar controles 

en certifi ëringen op een degelijke en correcte manier uit te voeren 

als garantie voor de kwaliteit van de door haar gecertifi eerde pro-

ducten en/of kwaliteitssystemen. Intern tracht TÜV NORD INTEGRA 

zich te organiseren op een manier die elk personeelslid toelaat zich 

zoveel mogelijk te ontplooien en inbreng te hebben bij het beleid.

1.2 Internationale samenwerking

TÜV NORD, waartoe TÜV NORD INTEGRA behoort, is actief in 

controle, auditing, certifi ëring, testing, training en engineering in 

zowat alle sectoren van de industrie en de dienstensector. Ze telt 

wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers en staat bekend omwille 

van haar hoge kwaliteitsstandaard en hoge ethische normen. TÜV 

NORD is actief in een 80-tal landen. Meer informatie over de orga-

nisatie vindt u op www.tuev-nord.com.

Binnen de groep is TÜV NORD INTEGRA het wereldwijde kennis-

centrum voor controle en certifi ëring in landbouw en voeding. Dat 

betekent dat TÜV NORD INTEGRA de lokale kantoren van TÜV 

NORD ondersteunt teneinde daar de activiteiten in landbouw en 

voeding te ontwikkelen.

1.3 Activiteiten

TÜV NORD INTEGRA is hoofdzakelijk actief in volgende deelsecto-

ren van de gehele landbouw- en voedingssector, dit zowel in bin-

nen- als buitenland. Aan elk van deze deelsectoren is verderop een 

apart hoofdstuk gewijd.

Landbouw. De belangrijkste systemen hierin zijn GLOBALG.A.P, 

geïntegreerde teelt, Tesco Nurture, LEAF Marque, autocontrole-

systemen en IKKB.

Voedselveiligheid in de verwerkende industrie en de dierenvoe-

dersector. De belangrijkste systemen hierin zijn: BRC, IFS, ISO 

22000, autocontrolesystemen, GMP dierenvoeders.

Biologische landbouw, verwerking en verkooppunten in het kader 

van de Europese wetgeving en het Biogarantie lastenboek.

TÜV NORD INTEGRA is recent actief geworden in een aantal 

sociale en duurzame standaarden.

BSCI, SA8000 zijn internationaal erkende standaarden omtrent 

arbeidspraktijken. 

UTZ CERTIFIED is een internationaal certifi catieprogramma met 

sociale, economische en ecologische criteria voor een verant-

woorde koffi e-, thee-, cacao- en palmolieproductie. Zowel de 

producenten als de verwerkers dienen onder controle te staan. 

In 2010 werden voor deze sociale en duurzame standaarden de 

eerste bedrijven door TÜV NORD INTEGRA gecontroleerd en ge-

certifi ceerd.

1.4 Accreditatie

TÜV NORD INTEGRA is geaccrediteerd door Belac 

voor de meeste certifi catiesystemen die worden 

aangeboden en dit in overeenstemming met de vol-

gende accreditatienormen:

ISO 17020 (Internationale norm voor controle, erkenningnummer 

Belac 103-INSP).

EN 45011 of ISO 65 (internationale norm voor 

productcertifi ëring, erkenningnummer Belac 103-PROD).

ISO 17021 (internationale norm voor certifi ëring van 

managementsystemen, erkenningnummer Belac 103-QMS).

1.5 Het TÜV NORD INTEGRA team

Het TÜV NORD INTEGRA-team telt momenteel een 50-tal mede-

werkers in België. Daarnaast werkt TÜV NORD INTEGRA in het bui-

tenland samen met lokale controleurs & partners die over de nodige 

kwalifi caties beschikken om controles uit te voeren.

•

•

•

•

•

Zoals bekend is Integra sinds 2006 deel van de internatio-

nale TÜV NORD groep en is er in september 2010 beslist 

om de naam Integra te veranderen in TÜV NORD INTEGRA.  

Hiermee krijgen onze certifi caten een sterkere internationale 

uitstraling. Ook de certifi ëringsactiviteiten in de biologische 

productie worden vanaf dan gevoerd onder de nieuwe naam 

(ter vervanging van de naam “Blik”).

•

•

•
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2.Landbouw

2.1 GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P (www.globalgap.org) 

is een internationaal lastenboek dat 

door het stimuleren van de Goede Agrarische Praktijken (GAP), de 

veiligheid van het voedsel dat supermarkten aanbieden, optimaal wil 

garanderen. GLOBALG.A.P is van toepassing voor de hele primaire 

productie. Op dit moment is de certifi catie van de module “Groenten 

en Fruit” nog steeds veruit de belangrijkste, maar daarnaast voert 

TÜV NORD INTEGRA ook audits uit in de aquacultuur-sector. Het 

aantal gecertifi eerde bedrijven is ruim 10 % gestegen t.ov. 2009.

Voor een aantal lastenboeken in de landbouw, met name 

GLOBALG.A.P, Tesco Nurture, LEAF Marque en biologische 

productie (zie verder), is TÜV NORD INTEGRA zowel op na-

tionaal als op internationaal vlak actief, terwijl andere certifi -

catiesystemen, zoals de Sectorgidsen Autocontrole voor de 

Primaire Productie, de IKKB Standaard, Geïntegreerde teelt 

van Pitfruit en VVA specifi ek in België van toepassing zijn.

2.2 Tesco Nurture

Tesco Nurture (het vroegere Tesco Nature’s Choice) is een las-

tenboek van de Britse supermarktketen Tesco. De bedoeling van 

deze standaard is het stimuleren van een aantal ecologische maat-

regelen bij hun leveranciers van verse groenten en fruit. In 2010 

heeft TÜV NORD INTEGRA in het totaal 78 Tesco Nurture controles 

uitgevoerd bij bedrijven in België, Nederland, Frankrijk, Marokko, 

Egypte, Tunesië, Senegal, Guinea, Ivoorkust en Turkije.

EUROPA
België  640

Frankrijk  357 8 (217)

Nederland  31

Denemarken  1

Griekenland  2 1 (127)

Polen  4 1 (87)

Kosovo 1

Kroatië 6 2 (24)

Spanje 3

AFRIKA
Marokko  134 1(18)

Tunesië  11 2 (152)

Egypte 158

Senegal  7  1 (20)

Mali  2 (95)

Guinea  1 (41)

Ivoorkust 4 2 (105)

Madagaskar  4 4 (111)

AZIË
Jordanië 16

India 6 6 (177)

*Groepscertifi catie: deze kolom geeft het aantal gecertifi -

ceerde telersgroepen weer met tussen haakjes het totaal 

aantal telers dat behoort tot die telersgroepen.

OPTIE 1
individuele 

certifi catie

OPTIE 2
groeps-

certifi catie*

OPTIE 1
individuele 

certifi catie

OPTIE 2
groeps-

certifi catie*

Totaal Europa, Afrika, Azië

1385                     31 (1174)

Aantal GLOBALG.A.P gecertifi ceerde bedrijven in 2010
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2.3 LEAF Marque

LEAF staat voor “Linking Environment And Farming”. 

LEAF Marque (www.leafuk.org) is een internatio-

naal lastenboek dat o.a. door de Britse supermarkt 

Waitrose gevraagd wordt.

De LEAF Marque standaard legt de nadruk op het toepassen van 

een aantal “Integrated Farm Management” technieken, waardoor 

men op een duurzame manier tot een kwaliteitsvolle productie wil 

komen. In 2010 werden er LEAF audits uitgevoerd in Nederland, 

Frankrijk, Egypte en Senegal.

2.4 De Geïntegreerde Teelt van Pitfruit 
en Fruitnet

De geïntegreerde teelt van pitfruit (appel en peer) is gebaseerd op 

het gebruik van natuurlijke vijanden om bepaalde schadelijke or-

ganismen te bestrijden. Er bestaat enerzijds het wettelijk lasten-

boek (Vlaamse en Waalse) en anderzijds het Fruitnet-lastenboek, 

een privé lastenboek dat beheerd wordt door GAWI (Groupement 

d’Arboriculteurs pratiquant en Wallonie les techniques Intégrées).

2.5 Sectorgidsen Autocontrole in de
landbouw

De Sectorgidsen Autocontrole bevatten alle zaken met betrekking 

tot voedselveiligheid en traceerbaarheid die onder de bevoegdheid 

van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vallen. Binnen de land-

bouw bestaan er sectorgidsen voor de Primaire Plantaardige Pro-

ductie, voor Loonwerkers en voor de Primaire Dierlijke Productie. 

2.6 De IKKB Standaard

De IKKB Standaard (IKKB = Integrale Keten 

Kwaliteit Beheer –  www.vegaplan.be) voor 

de Plantaardige Productie bevat integraal de 

Sectorgids Autocontrole en daar bovenop 

vereisten met betrekking tot milieu en inter-

professionele akkoorden. Daarnaast bestaat er ook een IKKB Stan-

daard voor loonwerkers.

2.7 VVA-certifi caat

Het ‘Voedselveiligheid certifi caat aardappelen verwerkende indu-

strie’ (VVA-certifi caat) is een lastenboek dat door de Nederlandse 

Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) is uitge-

werkt, teneinde de voedselveiligheid van de afgeleverde aardap-

pelpartijen optimaal te kunnen garanderen. Dit lastenboek wordt 

gevolgd door aardappeltelers die hun producten leveren aan de 

frietaardappel verwerkende industrie. 

Aantal erkende bedrijven en oppervlaktes voor de 

geïntegreerde teelt in 2010

Aantal erkende bedrijven  241  26  39 

Aantal erkende ha appel 1512  247  438 

Aantal erkende ha peer  1907  264  462 

Vlaanderen Wallonië Fruitnet

IKKB STANDAARD 

SECTORGIDS AUTOCONTROLE 

Landbouwers

376

Loonwerkers

19

Plantaardig

801

Dierlijk

33

Aantal uitgereikte certifi caten in 2010 voor de IKKB 

Standaard en de Sectorgidsen Autocontrole
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3.Voedselveiligheid in de 
verwerkingssector en de dierenvoedersector

5

BRC Global Standard Food, eigendom van de Britse 

retailers (British Retail Consortium, BRC) en historisch 

één van de eerste systemen  (www.brc.org.uk). TÜV 

NORD INTEGRA kan zowel de BRC Food als de BRC 

Storage and Distribution Standard aanbieden.

ISO 22000, een internationale standaard, opgesteld 

door de International Standards Organisation, 

die niet enkel de verwerking en de distributie 

maar de volledige voedingsketen omvat; deze 

standaard wordt momenteel niet aanvaard door de West-Europese 

supermarkten (www.iso.ch).

FSSC 22000 wordt beheerd door de 

stichting voor voedselveiligheidscer-

tifi catie, een organisatie gebaseerd in 

Nederland die al langer het HACCP 

schema beheert. Dit certifi ëringsschema is gebaseerd op de inter-

nationaal erkende standard ISO 22000 en de specifi catie PAS220. 

Deze standaard is in tegenstelling tot ISO 22000 wel erkend door 

GFSI (Global Food safety Initiative) (www.fssc22000.com).

De verschillende certifi ëringssystemen met betrekking tot de 

beheersing van de voedselveiligheid in de verwerkende sec-

tor en de dierenvoedersector hebben allemaal tot doelstelling 

de veiligheid van de voedingsproducten die het bedrijf verla-

ten maximaal te garanderen. 

Food Safety System
Certification 22000

Bij TÜV NORD INTEGRA kan u terecht voor de volgende systemen:

IFS (International Food Standard) Food, IFS Logistic, 

IFS Broker en IFS Cash&Carry/Wholesale, eigendom 

van de Duitse, Franse en Italiaanse retailers 

(www.ifs-certifi cation.com). 

HACCP, een certifi catiesysteem gebaseerd op de Codex Ali-

mentarius principes. 

Comeos Food voor KMO’s, onder be-

heer van de Belgische federatie van 

distributeurs Comeos en bedoeld voor           

kleinere, niet-exporterende bedrijven (www.comeos.be)

Qualität und Sicherheit, een Duits systeem beheerd 

door de Duitse voedingssector (www.q-s.info) met ver-

schillende lastenboeken doorheen de keten.

GMP dierenvoeders, een Belgisch certifi ëringssy-

steem voor dierenvoeders beheerd door Ovocom 

vzw (www.ovocom.be). Binnen de sfeer van de die-

renvoeders biedt TÜV NORD INTEGRA ook de sche-

ma’s FAMI-QS en het BEMEFA-lastenboek “Productie en levering 

van plantaardig mengvoeder” aan.

Zertifizierung

DIERENVOEDERS
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Gidsen voor Autocontrole, een Belgische systeem 

onder beheer van het FAVV in het kader van het 

Koninklijk Besluit van 14 november 2003. Binnen 

de autocontrole zijn er een groot aantal gidsen 

voor de diverse sectoren van de voedingsindustrie          

(www.favv.be).  Aan dit certifi ëringssysteem is het bonus-malus sy-

steem gekoppeld met een verlaagde  respektievelijk verhoogde bij-

drage aan het FAVV voor bedrijven die wel of niet een gecertifi eerd 

autocontrolesysteem hebben: een bedrijf met een gecertifi eerd auto-

controlesysteem voor de totaliteit van zijn activiteiten betaalt de helft 

van de FAVV-bijdrage; een bedrijf zonder gecertifi eerd autocontrolesy-

steem betaalt het dubbel van de normale FAVV-bijdrage. TÜV NORD 

INTEGRA is actief voor het overgrote deel van de autocontrolegidsen 

voor de voedingsindustrie alsook voor de gids catering. Voor meer 

info over de verschillende autocontrolegidsen kan u terecht op onze 

website www.tuv-nord-integra.com.

Begin 2011 zal TÜV NORD INTEGRA ook nog volgende systemen op-

nemen in haar productgamma: 

• Marine Stewardship Council (MSC), systeem voor duurzame visserij

• BRC IOP (Packaging Standard)

• GMP+ (Nederlands certifi catiesysteem voor 

dierenvoeders,tegenhanger van GMP België).

Doordat TÜV NORD INTEGRA actief is voor al deze systemen, is TÜV 

NORD INTEGRA bij uitstek goed geplaatst om combi-audits uit te 

voeren voor klanten die een beroep willen doen op diverse certifi ë-

ringssystemen. TÜV NORD INTEGRA heeft in 2010 haar rol verder ge-

zet als wereldwijd kenniscentrum voor de agro-food sector binnen de 

TÜV NORD groep: dit betekent o.m. dat TÜV NORD INTEGRA instaat 

voor het beheer van deze certifi catiesystemen, het nemen van de cer-

tifi ëringsbeslissingen, de kwalifi caties van de auditoren, de training 

van de auditoren, de monitoring van de internationale auditoren,… 

In de tabel hiernaast vindt u een overzicht van het aantal certifi ca-

ten die in 2010 binnen de TÜV NORD groep werden uitgereikt mbt 

voedselveiligheid in de verwerkingssector en de diervoedersector. Het 

aantal uitgereikte certifi caten stijgt in België met 30% en internationaal 

met 17%  ten opzichte van 2009. 

TÜV NORD INTEGRA

EUROPA
Albanië  1

België  686

Bosnië  20

Bulgarije  39

Cyprus  12

Duitsland  616

Frankrijk  4

Georgië  1

Griekenland  229

Hongarije  9

Italië  2

Kroatië  87

Litouwen  2

Nederland  8

Oekraïne  10

Polen  145

Roemenië  34

Rusland  2

Servië  7

Slovakije  9

Spanje  4

Tsjechië  88

Verenigd Koninkrijk  1

Zwitserland  14

AZIË
Bahrein  5

Emiraten  168

Indonesië  5

India  67

Iran  136

Jordanië  1

Koeweit  2

Libanon  1

Libië  2

Malediven  1

Maleisië  2

Oman  4

Pakistan  1

Qatar  4

Saoedi-Arabië  19

Syrië  11

Taiwan  1

Thailand  28

Turkije  67

Vietnam  17

AFRIKA
Egypte  41

Madagaskar  2

Marokko  18

AMERIKA
Brazilië  6

Verenigde Staten  6

Uruguay  1

Aantal certifi caten Aantal certifi caten
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TÜV NORD INTEGRA

4.Biologische landbouw, bereiding 
en verkooppunten

TÜV NORD INTEGRA controleert en 

certifi eert, zowel in binnen- en buiten-

land, de biologische productie in het 

kader van de Europese wetgeving EG 

834/2007 en EG 889/2008, alsook de 

Regionale wetgeving van het Vlaamse, Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest. 

4.1 Controle en certifi ëring in België

Onder de groep bereiders vallen ook de marktdeelnemers die een 

activiteit als importeur en/of verdeler hebben. In 2010 hadden 45 

marktdeelnemers uit deze groep een import-activiteit, 129 markt-

deelnemers een verdeler-activiteit en 243 marktdeelnemers een 

bereidingsactiviteit. In 2010 werden er 567 controles uitgevoerd bij de landbouwers, 

616 bij de bereiders, importeurs en verdelers en 94 bij de verkoop-

punten. Gemiddeld betekent dit 1,63 controles per jaar per land-

bouwer; 1,88 controles per jaar per bereider/importeur/verdeler en 

1,40 controles per jaar per verkooppunt.

TÜV NORD INTEGRA certifi eert ook in groeiende mate biologische 

bedrijven in het buitenland oa. Egypte, Ivoorkust, Jordanië en Senegal.

4.2 Staalnames en analyses

In 2010 werden bij de landbouwers 158 stalen genomen waarvan 

geen enkel de norm overschreed.  Bij bereiders, verdelers en im-

porteurs werden 132 stalen genomen waarvan 3 de norm over-

schreden. Deze leidden alle drie tot declassering. 

4.3 Certifi ëring

Certifi ëring verloopt volgens gestandaardiseerde procedures en op 

basis van een wettelijk sanctiereglement dat opgenomen is in de 

regionale wetgeving. Het sanctiereglement garandeert dus een ob-

jectieve certifi ëring. 

Naast dit wettelijk kader controleert en certifi eert 

TÜV NORD INTEGRA ook voor het Belgische 

Biogarantie logo. Ook voor een aantal buiten-

landse logo’s/lastenboeken, zoals NOP (Natio-

nal Organic Program – USA), AB (Frankrijk), Soil 

Association (UK) biedt TÜV NORD INTEGRA zijn 

diensten aan. 

Landbouwers  332 348

Bereiders 332 348

Verkooppunten 53 67

Bedrijven                               2009                           2010

Aantal aangesloten bedrijven in 2010 voor het wettelijk systeem:

Weide  5509 5752

Beschutte teelt 26 31

Paddestoelen 0,04 

Natuurbeschermend grasland  287  278

Groenten 333  350

Fruit   397  420

Akkerbouw 1319  1372

Totaal 7055 8206

Teelten                                               2009            2010

-

Runderen  8967 9816

Varkens 7646 8750

Geiten/schapen 4955 5285

Pluimvee  755121  799836

Dieren                                                2009             2010

Aantal hectares en dieren onder controle in 2009 en 2010
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