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                                                             Wegwijzer voor certifiëring 

 

van verwerkers en verdelers van Ecologische producten 
 

 

Dit document licht toe welke de stappen zijn die een bedrijf moet volgen bij een aanvraag voor: 

- het gebruik van het Ecogarantie logo. 

 

1. De aanvraag 

Indien het bedrijf producten op de markt wil brengen met verwijzing naar de ecologische productiemethode, wordt het 

document 'Kennisgeving van activiteit in het kader van het ecogarantie lastenboek' (in bijlage) ingevuld en ondertekend 

teruggestuurd aan TÜV NORD INTEGRA bvba . 

 

2. Contracten 

TÜV NORD INTEGRA bvba stuurt aan het bedrijf de contracten die op het certifiëringssysteem betrekking hebben ter 

ondertekening. 

 

3. Eerste controle-bezoek 

Na ontvangst van de ondertekende contracten, maakt een controleur een afspraak voor een eerste controlebezoek. 

Hierbij worden o.a. volgende elementen geverifieerd: 

- de volledige beschrijving van de productie- en stockage-eenheid en de productie-installaties; 

- recepturen, attesten, analyseresultaten,… van de producten waarvoor een certificaat wordt aangevraagd; 

- productieprocédé's van de producten waarvoor een certificaat wordt aangevraagd; 

- de aard en de herkomst van de ingrediënten of producten (via aankoopfacturen, attesten, analyseresultaten) en de 

maatregelen die het bedrijf zal nemen voor een doeltreffende herkomstcontrole van natuurlijke ingrediënten; 

- de maatregelen die het bedrijf zal nemen voor de scheiding van de ecologische en de niet-ecologische productie en voor 

het verhinderen van contaminatie door ontsmettingsmiddelen; 

- etikettering en verpakking van de producten waarvoor een certificaat wordt aangevraagd. 

Meer details over de controlemaatregelen bij deze eerste controle vindt u in het ‘Ecogarantie lastenboek’ 

 

4. Facturatie 

Na de controle wordt aan het bedrijf een factuur gestuurd voor de minimumbijdrage. 

 

5. Uitspraak over certifiëring 

Op basis van het controlerapport beslist TÜV NORD INTEGRA bvba of het bedrijf gecertifieerd wordt (voor welke 

producten en onder welke voorwaarden). 

TÜV NORD INTEGRA bvba informeert het bedrijf over deze beslissing. Indien nog technische gegevens ontbreken 

wordt aan het bedrijf gevraagd deze gegevens te bezorgen. 

Het bedrijf mag dan het Ecogarantie logo nog niet gebruiken. 

 

6. Lidmaatschap beroepsvereniging 

Het bedrijf zal ervoor zorgen dat het in orde is met zijn lidmaatschapsbijdrage van de beroepsorganisatie Probila-Unitrab, 

Rue Nanon, 98 in B-5000 Namur Belgium. Mail: info@ecogarantie.be   fax: +32 (0) 81 390 826. Website : 

www.ecogarantie.eu. Zij sturen het bedrijf de 'Overeenkomst voor het gebruik van het Ecogarantie logo' voor 

ondertekening. 

 

7.Toelating gebruik Ecogarantie logo 

TÜV NORD INTEGRA bvba zal het bedrijf het certificaat bezorgen om het ecogarantie logo te mogen gebruiken, nadat 

het bedrijf: 

- alle door TÜV NORD INTEGRA bvba gevraagde technische gegevens bezorgd heeft; 

- indien noodzakelijk schriftelijk verklaard heeft aan bepaalde voorwaarden van TÜV NORD INTEGRA bvba te zullen        

voldoen; 

- de factuur van TÜV NORD INTEGRA bvba betaald is; 

en nadat het bedrijf bovendien: 

- de lidmaatschapsbijdrage van Probila-Unitrab geregeld heeft; 

- de Ecogarantie overeenkomst ondertekend aan Probila-Unitrab bezorgd heeft. 
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