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Wegwijzer certificatie biologische producten 
 
 
Welke stappen dient u als bereider, verdeler of importeur te volgen bij een aanvraag voor bio-certificatie?

 
1. De aanvraag 
 
Indien u producten op de markt wil brengen met verwijzing naar de biologische productiemethode of u bent 
betrokken in enig stadium van de productie, bereiding, distributie, import of export van bioproducten, dient u 
volgende documenten in te vullen en ons ondertekend terug te bezorgen : 
° Kennisgeving van activiteit verwijzend naar de biologische productiemethode 
° Overeenkomst tussen u en TÜV NORD INTEGRA (in tweevoud in te vullen en te ondertekenen) 

 
 
2. Eerste controlebezoek 
 
Wanneer we uw aanvraag (kennisgeving van activiteit + 2 overeenkomsten) hebben ontvangen,  maakt een 
controleur een afspraak met u voor een eerste controlebezoek. 
Hierbij worden o.a. volgende elementen geverifieerd: 
- de volledige beschrijving van uw activiteit en bedrijfseenheid; 
- de aard en de herkomst van de biologische ingrediënten of producten 
- etikettering en verpakking van de biologische producten  
- het productieproces alsook de recepturen van de biologische producten 
- de maatregelen die u treft om vermenging en verwisseling te verhinderen tussen de biologische en de 

niet-biologische productie, alsook de maatregelen die u treft om contaminatie te verhinderen 
 
Meer details over de controlemaatregelen bij het eerste controlebezoek vindt u in het document “Toelichting 
voor bereiders, verdelers, importeurs en exporteurs bij de bio-wetgeving” Dit is beschikbaar op onze site of 
op eenvoudig verzoek. 
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3. Facturatie controlebijdrage 
 
Na het eerste controlebezoek ontvangt u een factuur voor de controlebijdrage, in overeenstemming met de 
tarieven.  
 
 
4. Uitspraak over certificatie 
 
Op basis van het controlerapport beslist TÜV NORD INTEGRA voor welke producten en onder welke 
voorwaarden u gecertificeerd kan worden. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de 
certificatiebeslissing.  
 
 
5. Biogarantie®-label 
 
Wenst u het Biogarantie®-label te gebruiken dan dient u aan een aantal bijkomende voorwaarden te voldoen 
en u dient tevens contact op te nemen met Bioforum. 

http://www.biogarantie.be/ 
 
6. Certificaat 
 
TÜV NORD INTEGRA zal uw bedrijf een certificaat bezorgen om de term 'biologisch' te mogen gebruiken, 
nadat u : 
- alle gevraagde gegevens of documenten aan ons bezorgd heeft; 
- de factuur voor de controlebijdrage betaald is. 
 
TÜV NORD INTEGRA zal uw bedrijf een certificaat bezorgen om het Biogarantie®-logo te mogen gebruiken, 
nadat u de nodige formaliteiten met Bioforum geregeld heeft. 
 
 
 
Heeft u nog vragen ? Neem contact met ons op via 03/287 37 67 of info@tuv-nord-integra.com   

http://www.biogarantie.be/
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