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Wegwijzer voor certifiëring van verkooppunten van biologische producten

Dit document licht toe welke stappen een verkooppunt moet volgen bij een aanvraag voor :
- controle op de verkoop van biologische levensmiddelen;
- controle op het gebruik van het Biogarantie® logo.
1. De aanvraag
Indien het verkooppunt producten wil verkopen die verwijzen naar de biologische productiemethode, dienen volgende
documenten te worden ingevuld en ondertekend teruggestuurd aan TÜV NORD INTEGRA:
° Kennisgeving van activiteit voor verkooppunten die producten verkopen afkomstig van de biologische productiemethode
° Overeenkomst tussen TÜV NORD INTEGRA en de marktde elnemer die betrokken is bij activiteiten in enig stadium van
de productie, bereiding, distributie, invoer of uitvoer van biologische producten zoals bedoeld in EG Verordening 834/2007
(in tweevoud in te vullen en te ondertekenen)
Op de kennisgeving van activiteit kan u kiezen tussen systeem A en/of B :
A. U wenst gecontroleerd te worden door TÜV NORD INTEGRA volgens de wetgeving
Verkoop van niet-voorverpakte producten in het Vlaamse gewest is controleplichtig. In het Waals en Brussels
Hoofdstedelijk gewest kan u vrijstelling van controle aanvragen indien uw aankoopcijfer van niet-voorverpakte producten
op jaarbasis minder dan € 5000 bedraagt.
Verkooppunten die enkel voorverpakte biologische producten verkopen, zijn vrijgesteld van controle. Deze verkooppunten
kunnen er evenwel vrijwillig voor kiezen om onder controle te staan volgens de normen vermeld in het Biogarantie
lastenboek.
B.

U kiest bovenop een controle volgens de wetgeving een controle volgens het Biogarantie lastenboek.

2. Eerste controle-bezoek
Na ontvangst van de kennisgeving van activiteit en ondertekende overeenkomsten maakt een controleur een afspraak
voor een eerste controlebezoek. Hierbij wordt oa geverifieerd of de producten die het verkooppunt aanduidt met de termen
“bio” of “biologisch” werkelijk afkomstig zijn van de biologische productiemethode.
3. Facturatie
Na controle wordt een factuur gestuurd voor de minimumbijdrage zoals vermeld in het document “Tarieven voor
verkooppunten die producten verkopen die afkomstig zijn van de biologische productie-methode” dat u vindt in bijlage. U
vindt in dit document eveneens terug op welke manier de verdere facturatie verloopt.
4. Uitspraak over certifiëring
Op basis van het controlerapport beslist TÜV NORD INTEGRA of het bedrijf gecertifieerd wordt. TÜV NORD INTEGRA
informeert het bedrijf over deze beslissing. Indien nog technische gegevens ontbreken, wordt gevraagd deze gegevens
te bezorgen.
5. Biogarantie®
Indien u een aanvraag doet voor Biogarantie®certifiëring, dient u zich in orde te stellen met Bioforum voor gebruik van het
merk.(Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen, tel. 03/286 92 78 , fax. 03/286 92 79, website: http://www.bioforum.be).
6. Certificaat
TÜV NORD INTEGRA zal aan het verkooppunt het betreffende certificaat bezorgen, nadat het bedrijf :
- alle gevraagde technische gegevens bezorgd heeft;
- de factuur van TÜV NORD INTEGRA betaald is;
Het certificaat is geldig voor een periode van minimum 1 jaar.

TÜV NORD INTEGRA bvba
Certiﬁcatie in landbouw en voeding
Certiﬁcation agro-alimentaire
Certiﬁcation in agriculture and food
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