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Woord vooraf 
 
Je mag de term ‘Biologisch’ niet zomaar gebruiken. Deze term is voor heel wat productgroepen juridisch 
beschermd en gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor ‘ecologisch’, ‘bio’ of ‘eco’, e.a.  
 
Dat betekent ook dat deze biologische producten wettelijk aan een aantal regels moeten voldoen, net als 
de bedrijven die ze op de markt brengen. Deze regelgeving bestaat uit zowel Europese als Vlaamse 
wetteksten. Om deze regels goed te begrijpen, moet je de verschillende juridische documenten samen 
doornemen. 
 
Deze publicatie is een samenvatting van een aantal belangrijke elementen uit deze juridische 
documenten die voor jou van belang kunnen zijn. Zo heb je het als Vlaamse biologische marktdeelnemer 
makkelijker om een overzicht te krijgen over het hele wettelijke kader. 
 
Uiteraard betekent dit niet dat je deze publicatie kan gebruiken ter vervanging van de wetteksten.  
Raadpleeg bij de minste twijfel de officiële wetgeving. Je vindt de oorspronkelijke wetteksten terug op 
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=157. Doorklikken brengt je naar het juiste document.  
	  

BioForum Vlaanderen biedt deze publicatie enkel in elektronische vorm aan. ‘Bio en de wet’ is immers een 
dynamische publicatie, die bij wetgevingswijzigingen telkens wordt aangepast.  
 
Daarnaast is ook de biologische wetgeving zelf continu in ontwikkeling. Door deze publicatie elektronisch 
ter beschikking te stellen, kan BioForum gemakkelijker inspelen op deze ontwikkelingen en snel de 
nodige aanpassingen doen. 
 
In eerste instantie hebben we enkel de activiteiten opgenomen die vandaag relevant zijn in Vlaanderen. 
De biologische wetgeving bevat ook regels voor bijvoorbeeld biologische aquacultuur, de productie van 
biologisch zeewier, het houden van biologische bijen enzovoort. Deze marktactiviteiten bestaan vandaag 
nog niet in Vlaanderen. Zodra daar behoefte aan blijkt, zal BioForum deze publicatie verder aanvullen.  
 
Je vindt ‘Bio en de Wet’ gratis terug op onze website, www.bioforumvlaanderen.be.  
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Bio: herkenbaar en gecontroleerd  
 
Biologische landbouw en verwerking biedt een allesomvattende, geïntegreerde kijk op de productie van 
landbouwproducten, levensmiddelen, diervoeder, vegetatief teeltmateriaal, zaaizaad en gist.  
 
Het is een duurzaam systeem dat de beste praktijken op milieugebied combineert met een hoge 
biodiversiteit. Bio wil op een verantwoorde manier gebruik maken van energie en natuurlijke hulpbronnen 
zoals water, bodem en lucht.  
 
Daarnaast hanteert de biologische productie hoge normen voor dierenwelzijn en houdt ze rekening met 
de specifieke noden van elke diersoort. Gezondheid van plant, dier en mens staan voorop.  
 
Biologische productie speelt zoveel mogelijk in op de natuurlijke kringloop. Een biologische boer probeert 
zoveel mogelijk de kringloop te sluiten door organische meststof te gebruiken, bij voorkeur van het eigen 
bedrijf. Een gevolg van deze kringloopgedachte is dat biologische landbouw een grondgebonden 
productie is.  
 
Gewassen moeten liefst gevoed worden via het ecosysteem van de boddem en niet door toevoeging van 
oplosbare meststoffen aan de bodem. Externe productiemiddelen worden geminimaliseerd. Het is in bio 
niet toegelaten om minerale, gemakkelijk oplosbare meststoffen of chemisch-synthetische 
gewasbeschermingsmiddelen toe te voegen. Chemisch-synthetische producten zijn overigens in het 
algemeen (ook qua diergeneeskunde, verwerking) zeer beperkt in bio.  
 
Het gebruik van ggo’s is verboden in de biolandbouw of bij de verwerking van biologische producten. De 
eventuele ‘onvoorziene en technisch niet te voorkomen’ aanwezigheid van ggo’s in biologische producten 
moet beperkt blijven tot maximaal 0,9 procent.  
 
 

Bio: wettelijk beschermde term  
 
Het gebruik van de termen ‘bio’, ‘biologisch’, ‘eco’, e.a. is wettelijk beschermd voor een aantal producten. 
Dit betekent dat je aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen vooraleer je producten met deze 
verwijzingen op de markt mag brengen of in je bedrijfsnaam mag gebruiken. Deze bedrijven staan onder 
biologische controle van een erkende controleorganisatie, die een certificaat aflevert. Dit certificaat is de 
garantie en dus ook de bescherming voor elk bedrijf, maar eveneens voor de consument. Bio wordt over 
de hele keten gecontroleerd.  
 
De wettelijke bescherming van de term ‘bio’ geldt niet voor alle mogelijke producten. De Europese 
biowetgeving is van toepassingen op de volgende producten van de landbouw, met inbegrip van de 
aquacultuur:  
 

- levende en onverwerkte landbouwproducten 
- verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel 
- veevoeder 
- vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad 
- als levensmiddel of diervoeder gebruikte gist 

 
Producten van jacht en visserij op in het wild levende dieren worden niet als biologische producten 
beschouwd.  
 
Europees zijn er voor de dierlijke productie regels ontwikkeld voor runderen, paardachtigen, varkens, 
schapen, geiten, pluimvee en bijen. In Vlaanderen is dit verder aangevuld met enkele diersoorten, 
namelijk konijnen, struisvogels en slakken.  
 
Ook de regels voor zeewier en aquacultuur zijn opgenomen in de Europese regelgeving. Deze specifieke 
regels zijn nog niet opgenomen in deze publicatie. Ook de productieregels voor bijen hebben we hier niet 
behandeld. Zodra er interesse blijkt op de Vlaamse markt zal BioForum deze publicatie verder aanvullen. 
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Intussen verwijzen we je door naar de wetgeving zelf, die je terugvindt via 
http://lv.vlaanderen/be/nlapps/docs/default.asp?id:157. 
 
 

Etikettering en herkenbaarheid 
 
De biologische wetgeving zorgt er ook voor dat de consument beschermd wordt. Als die een product koopt 
waarop een verwijzing gemaakt wordt naar ‘bio’, ‘biologisch’ of ‘eco’ garandeert deze wetgeving dat dat 
ook echt zo is. Een verwijzing naar bio kan dan ook alleen als er een certificaat voor dat product is 
afgeleverd. Zo’n certificaat krijg je pas als een controleorganisatie nagekeken heeft of alle schakels van 
het productieproces de biologische teelt- en verwerkingswijze hebben gevolgd.  
 
Om de herkenbaarheid te verhogen, heeft Europa een EU-logo, dat verplicht is op alle voorverpakte 
biologische producten die in de EU worden geproduceerd. Voor niet-voorverpakte producten en producten 
die in de EU worden ingevoerd, is het gebruik van dit logo vrijwillig.  
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1.Algemene principes en definities 
 
1.1 - Definities 
 
De Europese wetgeving en deze publicatie maken onderscheid tussen de term ‘productie’ en de termen 
‘bereiding’ en ‘distributie’. Onder productie  verstaan we de handelingen op het landbouwbedrijf om 
biologische producten te verkrijgen, terwijl de term ‘bereiding’ betrekking heeft op de verdere verwerking 
van primaire producten, maar ook op de verpakking en  de etikettering van deze producten.  
 
Met distributie wordt  het verdelen van producten bedoeld, inclusief de opslag van de producten.  
 
De wetgeving met betrekking tot ‘bereiding en distributie’ is van toepassing voor een ruime groep van 
marktdeelnemers, zowel echte verwerkende voedingsbedrijven, als verpakkers,  verdelers of importeurs.  
 
De categorie bereiders kan dan nog eens onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën. Die 
worden hieronder weergegeven. Het is uiteraard perfect mogelijk dat je tot verschillende categorieën 
behoort. De wetgeving die in deze publicatie wordt toegelicht, is van toepassing op alle categorieën, tenzij 
het anders wordt aangegeven. 
 
Deze indeling in categorieën bepaalt daarnaast ook welk tarief je betaalt voor de controle.  
 

• Bereider: Een marktdeelnemer die aan bereiding doet. De categorie bereider wordt dan weer 
ingedeeld in verschillende subcategorieën, want de term bereiding mag niet te eng gezien worden. 
Ook verpakkers en eigenaars van een privaat label vallen hier onder.  

• Verwerker: bereider die landbouwingrediënten verwerkt en als afgewerkte of half-afgewerkte 
producten op de markt brengt. 

• Herverpakker: bereider die producten aankoopt, de verpakking wijzigt en de herverpakte 
producten verkoopt. Ook het aanbrengen van een etiket valt onder deze handeling. 

• Verdeler: groothandelaar die aan verdeling doet. De marktactiviteit van een verdeler wordt 
onderverdeeld in categorieën: verdeler van niet-voorverpakte producten en verdeler van 
voorverpakte producten.  

• Loonwerker: een subcontractant die een bepaalde activiteit uitvoert in opdracht van een 
marktdeelnemer, zonder eigenaar te zijn van de producten waarop hij die activiteit uitvoert.  

 
Zowel een verdeler als een bereider kunnen ook een importeur zijn. Dat betekent dat ze producten 
importeren van buiten de EU. Voor import van buiten de EU geldt een bijzondere regelgeving.  

	  

1.2 - Algemene principes 
 
Biologische verwerking betekent dat je voedingsmiddelen verwerkt, waarvan de ingrediënten op 
biologische wijze geteeld worden. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden als ingrediënten niet in 
biologische vorm verkrijgbaar zijn.  Additieven, micronutriënten en technische hulpstoffen  worden zoveel 
mogelijk vermeden. Wanneer bepaalde additieven echt noodzakelijk zijn, wordt er een uitzondering 
gemaakt.  
 
Stoffen en verwerkingsmethoden die misleidend kunnen zijn met betrekking tot de ware aard van het 
product, moeten vermeden worden. Biologische, mechanische en natuurkundige methoden krijgen de 
voorkeur.  
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2. Starten met bio 
	  

Als je wil starten met bio, moet je je bedrijf onder controle laten stellen. In Vlaanderen zijn er drie 
controleorganisaties actief in de biologische verwerking: 
 

- BE-BIO-01 Certisys 
- BE-BIO-02 Tüv Nord Integra 
- BE-BIO-03 Quality Partner 

 
Voor meer informatie over deze controleorganisaties en hun tarieven verwijzen we graag door naar de 
controleorganisaties zelf. 
 
Alvorens producten als biologisch op de markt te brengen, moeten deze producten gecertificeerd worden 
door een van die vier controleorganen. Je kiest zelf met welke organisatie je wil werken. Je bezorgt hen een 
kennisgeving en een overeenkomst waarin je verklaart dat je gaat verwerken volgens de Europese 
wetgeving inzake biologische productie en verwerking. Zowel kennisgevingformulier als overeenkomst 
vind je op de websites van het controleorgaan. 
 
Na ontvangst van de kennisgeving van de activiteit en de ondertekende overeenkomst zal een controleur 
een afspraak maken voor een eerste controlebezoek. Tijdens dit controlebezoek gaat de controleur 
verifiëren of je je wel degelijk aan de verschillende productieregels houdt. Concreet wordt gekeken of de 
ingangscontrole goed is gebeurd (hoofdstuk 3), de bereiding gebeurd is volgens de biologische wetgeving 
(hoofdstuk 4 en 5), de scheiding met conventionele producten goed gebeurd is (hoofdstuk 6), de reiniging 
adequaat werd uitgevoerd (hoofdstuk 7), het transport en de opslag correct is gebeurd (hoofdstuk 8), de 
traceerbaarheid gegarandeerd wordt (hoofdstuk 9) en de producten op de correcte manier geëtiketteerd 
zijn (hoofdstuk 12).  
 
Op basis van het eerste controlerapport gaat een controleorganisatie beslissen of je bedrijf gecertificeerd 
wordt, voor welke producten en onder welke voorwaarden. Je wordt geïnformeerd over deze beslissing en 
het controleorgaan zal je een certificaat bezorgen om de term ‘biologisch’ te mogen gebruiken op 
bepaalde producten.  
 
Meer informatie over controle en certificatie vind je onder hoofdstuk 14. 
 
Als verwerker of verdeler van levensmiddelen kan je direct starten met bio Er is geen omschakelperiode 
nodig. Ook is het perfect mogelijk om zowel gangbare als biologische producten te verwerken, verdelen of 
op de markt te brengen, op voorwaarde dat die duidelijk gescheiden worden (hoofdstuk 6). 
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3. Ingangscontrole 
	  

Al vanaf de bestelling van grondstoffen moet je de wetgeving indachtig zijn. Je moet rekening houden met 
enkele voorschriften bij de inkoop, de ontvangst en de opslag van grondstoffen. Deze voorschriften zijn 
voor iedereen van toepassing, zowel voor bereiders, verdelers en opslagbedrijven.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ingangscontrole van biologische grondstoffen (hoofdstuk 
3.1), de ingangscontrole van gangbare grondstoffen die zullen gebruikt worden in de biologische 
verwerking (hoofdstuk 3.2) en de ingangscontrole van geïmporteerde producten (hoofdstuk 3.3). Bij de 
ingangscontrole worden verschillende zaken gecontroleerd. Als blijkt dat een van deze dingen niet in orde 
is, moet je je controleorgaan op de hoogte brengen. 
 

3.1 - Ingangscontrole van biologische grondstoffen 
 
Bij de ontvangst van de ingekochte biologische grondstoffen moet je enkele dingen controleren en deze 
controle ook registreren. Er moet gecontroleerd worden of de verpakking gesloten was (als dit vereist is) 
en of alle verplichte aanduidingen aanwezig zijn op het product .  
 
De aanduidingen kunnen op een etiket staan, op de recipiënt/container of in het begeleidende document 
dat onbetwistbaar in verband staat met het product. 
 

- Naam en adres van de leverancier 
- naam en adres van de eigenaar van het product (als dat iemand anders is) 
- productnaam en de verwijzing waaruit de biologische oorsprong blijkt 
- naam of nummer controleorganisatie 
- traceerbare code of datum laatste handeling 

 
De gegevens op de verpakking moeten bovendien overeenstemmen met de gegevens op de begeleidende 
documenten (bijvoorbeeld de factuur).  
 
Deze ingangscontrole moet geregistreerd worden. Je kan hiervoor aparte formulieren voor 
ingangscontrole aanmaken, maar je kan ook een procedure voorzien waarbij de pakbon systematisch 
afgetekend wordt als bovenstaande zaken gecontroleerd werden.  
 
Voor biologische ingrediënten volstaat het niet alleen de bio-aanduidingen te checken. Je moet ook 
controleren of het product en je leverancier wel gecertificeerd is. Van alle aangekochte producten moet je 
dus een kopie van het geldige certificaat kunnen voorleggen.  
 

Gecertificeerde biologische grondstoffen zijn zonder gentechnologie tot stand gekomen. Voor biologische 
producten en voor biologische producten in omschakeling is het dan, in tegenstelling tot gangbare 
grondstoffen, ook niet nodig om van je leverancier een gentechnologie-vrij-verklaring te vragen. 

	  

3.2 - Ingangscontrole van gangbare grondstoffen, additieven of hulpstoffen 
 
Bij de ontvangst van gangbare agrarische grondstoffen, additieven en technische hulpstoffen, die je gaat 
gebruiken in biologische producten, moet je controleren of diie niet zijn behandeld met ioniserende 
straling en of ze niet met of door ggo’s geproduceerd werden. 

	  

Bij voedingsmiddelen mag je ervan uitgaan dat  als het gebruik van ggo’s niet vermeld staat op het etiket, 
er geen ggo’s gebruikt werden. Gaat het over niet-levensmiddelen, zoals enzymen, additieven of 
hulpstoffen, dan moet de leverancier een ggo-vrije verklaring bij zijn producten voegen.  
Een voorbeeld van zo’n verklaring vind je in de bijlagen achteraan. Meer info over ggo’s in biologische 
bereiding kun je lezen in hoofdstuk 5.1. 
 

	  

3.3 – Ingangscontrole bij import 
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Wanneer je biologische producten importeert van buiten de EU, dan moet dit product ook aan 
verschillende voorschriften voldoen. Meer informatie over import kun je lezen in hoofdstuk 11.  
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4. Receptuur van het product 
	  

Biologische producten worden hoofdzakelijk geproduceerd met ingrediënten van biologische agrarische 
oorsprong.  
 
Het is echter ook mogelijk om ingrediënten te gebruiken die niet van agrarische oorsprong zijn, zij het in 
erg beperkte mate: water en zout (4.3), additieven (4.4), technische hulpstoffen (4.5), aroma’s (4.6), 
enzymen (4.7), kleurstoffen (4.8) en micronutriënten (4.9). 
 
Ook bestaat er een mogelijkheid om in erg beperkte mate gebruik te maken van agrarische ingrediënten 
die niet-biologisch zijn (4.2).  
 
Producten waarvan het hoofdingrediënt afkomstig is van jacht of visserij zijn in principe geen 
biologische producten. Toch bestaan er bijzondere etiketteringsvoorschriften waardoor bij deze 
producten toch kan verwezen worden naar ‘bio’ als alle andere ingrediënten in dit product biologisch zijn 
en als de verwerking gebeurd is volgens de biologische voorschriften (4.10).  Ook ingrediënten afkomstig 
van landbouw in omschakeling, kunnen gebruikt worden (4.9). 
 

4.1 - Gebruik biologische ingrediënten 
 
Biologische producten worden hoofdzakelijk bereid met  biologische ingrediënten. Een product kan pas 
biologisch genoemd worden als meer dan 95% van de agrarische ingrediënten biologisch is. Worden er 
minder dan 95% biologische producten gebruikt, dan kan je echter ook je product laten certificeren. Je 
kan dan niet op het etiket zetten dat het om een biologisch product gaat, maar je kan wel in de 
ingrediëntenlijst naar de biologische afkomst van bepaalde ingrediënten verwijzen. Je moet dan wel 
voldoen aan alle andere bepalingen, wat betreft gebruik van additieven, technische hulpstoffen, enzymen, 
aroma’s en mineralen. Dit wordt verder toegelicht in hoofdtuk 12 over etikettering.  
 
Je bent pas zeker of je daadwerkelijk biologische ingrediënten gebruikt wanneer je van al die ingrediënten 
over een geldig certificaat beschikt. Je vraagt dit op bij de leverancier.  
 

4.2 - Gebruik niet-biologische producten 
 
Er kantot 5% gebruik gemaakt worden van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong.  Deze 
niet-biologische ingrediënten kunnen wel enkel gebruikt worden als zij vermeld worden in een positieve 
lijst als bijlage bij de Europese wetgeving. Deze lijst vind je hier.  

	  

4.2.1 Onverwerkte plantaardige producten en via processen daarvan afgeleide producten 
 
4.2.1.1. Eetbare vruchten, noten en zaden 
 

- Eikels (Quercus spp.) 
- Colanoten (Cola acuminata) 
- Kruisbessen (Ribes uva-crispa) 
- Maracuja's (passievruchten) (Passiflora edulis) 
- Frambozen (gedroogd) (Rubus idaeus) 
- Rode aalbessen (gedroogd) (Ribes rubrum) 

 
4.2.1.2. Eetbare specerijen en kruiden 
 

- Peruaanse peper (Schinus molle L.) 
- Mierikswortelzaad (Armoracia rusticana) 
- Kleine galanga (Alpinia officinarum) 
- Saffloerbloemen (Carthamus tinctorius) 
- Waterkerskruid (Nasturtium officinale) 

 
4.2.1.3. Varia 
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- Algen, inclusief zeewier, die in de bereiding van niet-biologische levensmiddelen mogen	  worden	  

gebruikt	  

 
4.2.2. Plantaardige producten 

 
4.2.2.1. Oliën en vetten, al dan niet geraffineerd, doch niet chemisch gemodificeerd,afgeleid van 
andere planten dan 
 

- Cacao (Theobroma cacao) 
- Kokosnoot (Cocos nucifera) 
- Olijven (Olea europaea) 
- Zonnebloem (Helianthus annuus) 
- Palm (Elaeis guineensis) 
- Kool- en raapzaad (Brassica napus, rapa) 
- Saffloer (Carthamus tinctorius) 
- Sesam (Sesamum indicum) 
- Soja (Glycine max) 
 

4.2.2.2. Suikers, zetmeel en andere producten op basis van granen en knollen 
 

- Fructose 
- Rĳstpapier 
- Ouwel 
- Zetmeel van rĳst en kleefmaïs, niet chemisch gemodificeerd 
 

4.2.2.3. Varia 
 

- Eiwit uit erwten (Pisum spp.) 
- Rum, uitsluitend bereid uit suikerrietsap 
- Kirsch bereid op basis van vruchten en smaakstoffen als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder c 

	  

4.2.3. Dierlĳke producten 
 
Aquatische organismen, niet afkomstig van de aquacultuur, die in de bereiding van niet-biologische 
levensmiddelen mogen worden gebruikt 

- Gelatine 
- Weipoeder “herasuola” 

 
Niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong, die niet in deze lijst voorkomen, kunnen 
uitzonderlijk toch worden gebruikt, als er hiervoor een vergunning verkregen werd van de Afdeling DLO. 
Om deze vergunning te verkrijgen, moet je als marktdeelnemer eerst kunnen aantonen dat het ingrediënt 
in biologische versie niet in voldoende mate in Europa verkrijgbaar is, of dat het niet uit derde landen van 
buiten de EU kan worden geïmporteerd. 
 
Deze vergunning is tijdelijk: ze geldt twaalf maanden en kan maximaal drie keer verlengd worden. Meer 
info over de aanvraag van een dergelijke vergunning vind je op 
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=591. 
 
Als blijkt dat het betreffende ingrediënt na verloop van tijd toch beschikbaar wordt kan de vergunning 
worden ingetrokken of de geldigheidsduur beperkt worden.  
 
Een biologisch ingrediënt mag nooit samen voorkomen met eenzelfde ingrediënt in niet-biologische vorm 
of afkomstig van een biologisch landbouwbedrijf in omschakeling. 
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4.3 - Water en zout 
 
Bij de productie van biologische levensmiddelen mag je water en zout gebruiken. Je  mag alleen 
drinkwater toevoegen en geen andere stoffen zoals desinfecteermiddelen. Alleen zouten met 
natriumchloride of kaliumchloride als basiscomponent die algemeen worden gebruikt bij de bereiding 
van levensmiddelen, zijn toegelaten. Gebruik van kruidenzout is alleen toegestaan wanneer de kruiden in 
het zout biologisch zijn.  
 

4.4 - Additieven  
 
Sommige additieven (E-nummers) beschouwt men in de EU als onmisbaar bij het bereiden van 
levensmiddelen. Bij de productie van biologische levensmiddelen is het daarom toegestaan een beperkt 
aantal additieven te gebruiken, eventueel onder specifieke gebruiksvoorwaarden. De additieven die zijn 
toegestaan zijn vermeld in een positieve lijst, die je vindt in Tabel 1 (zie bijlage). Check zeker de 
opmerkingen bij elk additief, want als een additief toegestaan wordt, is dat vaak voor een bepaald 
product.  
 
Het gebruik van kaliumnitraat en natriumnitriet is in beperkte mate toegestaan bij de bereiding van 
vleeswaren, er moet hier echter een aparte aanvraag ingediend worden bij de Afdeling DLO. Een 
aanvraagformulier vind je op http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2241. 
 
Levensmiddelenadditieven mogen een drager bevatten die het makkelijker maakt om het additief toe te 
voegen. Deze drager mag gangbaar zijn als je het additief inclusief deze drager inkoopt, dus als 
samengesteld product. Voeg je zelf een drager aan een additief toe, dan moet die biologisch zijn of apart 
voor te komen op dezelfde lijst.  
 
Additieven worden per definitie als niet-agrarisch beschouwd. Ze tellen dus niet mee bij de berekening 
van het percentage biologische agrarische ingrediënten. Ook mogen ze niet als biologisch op het etiket 
worden aangeduid. 
 
Hierop zijn enkele uitzonderingen, namelijk additieven die afgeleid worden van een agrarisch product. Die 
worden aangeduid met een asterisk in de positieve lijst in Tabel 1 (zie bijlage). Deze additieven tellen wel 
mee bij de berekening van het totale aandeel biologische ingrediënten. Dit betekent ook dat het mogelijk 
is om deze additieven in biologische vorm te gebruiken. Als deze additieven een biologisch certificaat 
hebben, mogen ze in de ingrediëntenlijst wel als biologisch aangeduid worden (zie verder in hoofdstuk 12) 
Maar ook als een additief biologisch is, moet het voorkomen op de positieve lijst vooraleer het mag 
gebruikt worden. Het blijft natuurlijk in de eerste plaats een additief.  
 

4.5 - Technische hulpstoffen 
 
Technische hulpstoffen zijn stoffen die tijdens de bereiding van een product worden gebruikt voor een 
bepaald technisch doel, maar die op zichzelf niet als ingrediënt worden geconsumeerd. Een voorbeeld van 
een technische hulpstof is isinglass, dat bij de bereiding van dranken gebruikt wordt om te klaren. Omdat 
deze stof na filtratie achterblijft, beschouwt men het niet als ingrediënt.  
 
De toegestane technische hulpstoffen zijn opgelijst in een positieve lijst als bijlage bij de wetgeving. De 
lijst van toegestane technische hulpstoffen vind je in Tabel 2 (zie bijlage). Ze worden nooit meegerekend 
als agrarisch ingrediënt. 
 

4.6 - Aroma’s  
Aroma’s kunnen worden gebruikt als ze volgens de wetgeving op aroma’s geëtiketteerd zijn als 
natuurlijke aromastoffen of natuurlijke aromatiserende preparaten. 
 
Wanneer je een dergelijke stof inkoopt, moet je er dus opletten dat deze aroma’s ook daadwerkelijk 
geëtiketteerd zijn als natuurlijk of natuurlijk aromatiserend. Net als bij additieven geldt ook voor aroma’s 
dat deze per definitie niet-agrarisch zijn.  
Ze tellen dus niet mee als agrarisch ingrediënt bij de totale berekening en kunnen ook niet als biologisch 
ingrediënt worden aangeduid. 
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Het gebruik van rookaroma is niet toegestaan, want dit is geen natuurlijk aroma.  

	  

4.7 - Kleurstoffen 
 
Kleurstoffen zijn niet toegelaten in biologische producten, behalve kleurstoffen voor het stempelen van 
vlees en eierschalen. Die  mogen wel worden gebruikt, op voorwaarde dat deze stoffen ook toegestaan zijn 
in de algemene wetgeving rond kleurstoffen.  

	  

4.8 - Enzymen 
Preparaten op basis van micro-organismen en enzymen die gewoonlijk worden gebruikt bij de 
vervaardiging van verwerkte levensmiddelen, mogen ook worden gebruikt in biologische 
voedingsmiddelen.  
 
Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld biergist, bakkersgist en zuurselculturen voor gebruik in de 
zuivelbereiding. Natuurlijk moeten deze wel ggo-vrij zijn (zie hoofdstuk 5.1). 
 
Gist kan echter ook biologisch zijn. Voor productie van biologische gist mogen alleen biologisch 
geproduceerde substraten worden gebruikt. Andere producten en stoffen mogen alleen gebruikt worden 
als zij opgesomd worden in een positieve lijst. Deze lijst vind je hieronder, in tabel 3.  
 

Benaming Primaire gist Gistbereiding Bijzondere voorwaarden 

Calciumchloride 
x  Voor het regelen van de pH-

waarde bij de gistproductie 

Koolstofdioxide 
x x Voor het regelen van de pH-

waarde bij de gistproductie 

Citroenzuur x   

Melkzuur x   

Stikstof x x  

Zuurstof x x  

Aardappelzetmeel x x Voor het filteren 

Natriumcarbonaat 
x x Voor het regelen van de pH-

waarde 

Plantaardige oliën 
x x Smeermiddel, losmiddel of 

antischuimmiddel 
Tabel 3: Technische hulpstoffen in gist.  

 
Biologische gist mag in biologische levensmiddelen niet samen voorkomen met niet-biologische gist. 
Sinds 31 december 2013 wordt gist meegerekend als ingrediënt van agrarische oorsprong.  
 

4.9 - Mineralen, vitaminen, aminozuren, en micronutriënten 
 
Mineralen (inclusief spoorelementen), vitaminen, aminozuren en micronutriënten zijn alleen toegelaten 
voor zover zij volgens andere wetgeving over levensmiddelen moeten toegevoegd worden.  
 
Een voorbeeld is de verplichte toevoeging van bepaalde vitamines aan babyvoeding; ook biologische 
bereiders moeten zich hier aan houden. 
 

4.10 - Biologische ingrediënten in omschakeling 
 
Producten kunnen niet van de ene dag op de andere biologisch worden. Voor landbouwbedrijven is een 
omschakelperiode dan ook noodzakelijk. Producten kunnen ofwel verkregen worden in de periode dat het 
landbouwbedrijf nog in omschakeling is ofwel nadat de omschakelperiode al is afgesloten. Afhankelijk 
van het moment waarop de producten geoogst zijn, kunnen volgende verwijzingen vermeld worden op de 
etiketten van deze landbouwproducten. 
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Voorwaarde Toegelaten referentie 
Product geoogst minder dan 12 maanden na 
het begin van de omschakeling Geen 
Product geoogst na 12 maanden na het begin 
van de omschakeling en voor het einde van de 
omschakelperiode 

‘In de periode van omschakeling naar de 
biologische landbouw verkregen product’ 

Éénjarige gewassen: de gewassen werden ten 
minste 2 jaar na het begin van de 
omschakeling gezaaid 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

Grasland en blijvende voedergewassen: oogst 
ten minste 2 jaar na het begin van de 
omschakeling 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

Andere blijvende gewassen: productie werd 
minstens 3 jaar na de omschakeling geoogst 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

 
Je kan gebruik maken van landbouwproducten die in omschakeling zijn naar biologische productie, maar 
dan mag je product maar één ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten. Bijvoorbeeld puur appelsap 
waar geen suiker aan toegevoegd is en waarvan de appels afkomstig zijn van een landbouwbedrijf in 
omschakeling. Er mogen wel nog niet-agrarische ingrediënten toegevoegd worden als ze voldoen aan alle 
bovenstaande voorschriften. 

	  

4.11 - Berekening aandeel biologische ingrediënten 
 
Zoals hierboven vermeld mag een product slechts biologisch genoemd worden als meer dan 95% van de 
agrarische ingrediënten biologisch is. Zout, water, aroma’s, kleurstoffen, drinkwater, zout en mineralen 
zijn geen agrarische stoffen en worden dus niet meegerekend. Ook technische hulpstoffen worden niet 
meegerekend bij het bepalen van het totaal percentage biologische ingrediënten. 
 
Additieven en aroma’s kunnen soms wel van agrarische oorsprong zijn. Als dit zo is en ze moeten worden 
meegerekend, worden ze in de positieve lijst aangeduid met een asterisk. Additieven en aroma’s kunnen 
ook van biologische oorsprong zijn. 
 
Vanaf 1 januari 2013 wordt gist ook meegerekend als agrarisch ingrediënt. De berekening: 

	  

% biologische ingrediënten = (biologische agrarische ingrediënten + biologische additieven  
+ biologische gist) / 

—————————————————— 
(alle agrarische ingrediënten + additieven met een asterisk + gist) 

 
Resultaat = aandeel biologische ingrediënten. 

 
4.12 - Producten van jacht of visserij 
 
Ook producten van jacht of visserij kan je op een biologische manier verwerken. Je mag dan op het etiket 
verwijzen naar bio in hetzelfde gezichtsveld als de verkoopbenaming (zie verder hoofdstuk 12.3). 
 
Dat kan alleen als alle andere ingrediënten van agrarische oorsprong biologisch zijn en het gebruik van 
niet-agrarische ingrediënten voldoen aan bovenstaande voorschriften. Nniet-agrarische ingrediënten zijn 
bijvoorbeeld additieven, technische hulpstoffen, smaakstoffen, water, zout, enzymen, mineralen, 
sporenelementen, vitamines en andere micronutriënten. Het ingrediënt dat afkomstig is van de jacht of 
visserij mag ook niet aangevuld worden met het ingrediënt in biologische vorm.  
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5. Procestechnieken 

	  

5.1 - Genetische gemodificeerde organismen 
 
Ggo’s of producten die met en door ggo’s geproduceerd zijn (bijvoorbeeld bepaalde enzymen) mogen in de 
biologische productie en verwerking niet worden gebruikt.  
 
Als dit niet zo op de verpakking of in een begeleidend document wordt vermeld, mogen marktdeelnemers 
die ingrediënten aankopen, die beschouwd worden als levensmiddelen, ervan uitgaan dat deze 
ingrediënten geen ggo’s bevatten of dat deze ingrediënten niet met en door ggo’s gemaakt werden.  
  
Toch kan het zijn dat je als marktdeelnemer over informatie beschikt die bewijst dat er toch ggo’s 
gebruikt zijn en de etikettering van deze producten niet in overeenstemming is. In dit geval kun je deze 
producten niet gebruiken en moet je je controleorganisatie verwittigen.  
 
Voor de etikettering van ggo’s gebruikt men echter een minimum aanwezigheidsniveau van 0,9%. Dit 
betekent dat er toch ggo’s aanwezig kunnen zijn onder dit percentage, maar dat het product  niet 
geëtiketteerd moet worden alsof het ggo’s bevat. Als je weet dat er onder dit niveau ggo’s aanwezig zijn, 
mag je het ingrediënt niet gebruiken. 
 
Sommige ingrediënten vallen buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op etikettering van ggo’s, 
bijvoorbeeld enzymen. In dit geval moet de verkoper van deze producten schriftelijk verklaren dat deze 
producten niet met en door ggo’s werden geproduceerd. Een model voor deze verklaring vind je in de 
bijlagen. 

	  

5.2 - Ioniserende straling 
 
Het gebruik van ioniserende straling voor de behandeling van biologische levensmiddelen, of het gebruik 
van ingrediënten die behandeld zijn met ioniserende straling is verboden. Straling voor de detectie van 
vreemde voorwerpen is echter wel toegelaten. 

	  

5.3 - Andere technieken 
 
Bij de biologische verwerking van voedingsmiddelen mogen geen technieken gebruikt worden  die 
eigenschappen herstellen die bij de verwerking of opslag verloren gaan of die de gevolgen van nalatigheid 
bij de verwerking, ongedaan maken, of die misleidend kunnen zijn met betrekking tot de ware aard van de 
producten. Heb je twijfels over het gebruik van een bepaalde techniek, raadpleeg dan je 
controleorganisatie. 
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6. Scheiding van gangbare en biologische producten  
	  

Je moet voorkomen dat een biologisch product vermengd raakt met een gangbaar product. Dit zowel bij 
de opslag van grondstoffen en producten, als bij de effectieve bereiding. Deze scheiding kan zowel in tijd 
als in ruimte gebeuren. 
 

6.1 - Opslag 
 
Biologische ingrediënten en biologische eindproducten moet je gescheiden opslaan van gangbare 
ingrediënten en eindproducten. Het is niet steeds nodig een aparte opslagruimte te hebben, de scheiding 
kan bijvoorbeeld worden aangebracht door aparte rekken of stellingen binnen één magazijn. In de 
opslagruimte moeten partijen te identificeren zijn en vermenging of verontreiniging worden uitgesloten. 
In sommige gevallen kan het controleorgaan wel een gescheiden opslag eisen, omdat het risico op 
contaminatie anders te groot is. Dit is bijvoorbeeld zo bij de opslag van aardappelen. Een gescheiden 
opslag helpt het risico op contaminatie van chloorprofram te vermijden.  
 
Bij opslag van biologische producten in ruimtes waar ook gangbare producten aanwezig zijn geweest, is 
voorafgaande reiniging verplicht. Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarmee je kunt 
aantonen dat er daadwerkelijk gereinigd is. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een reinigingschecklist. 
 

6.2 - Bereiding 
 
Worden gangbare en biologische producten op dezelfde productielijn verwerkt, dan moet je de lijn goed 
reinigen, voordat je begint met de biologische verwerking. Het biologische product mag niet in contact 
komen met het gangbaar product; er mogen dus geen resten gangbaar product achterblijven. De 
bereiding van een biologische partij mag je tussentijds niet onderbreken voor de bereiding van een 
gangbaar product. 
 
Op het bedrijf moeten juiste en actuele procedures aanwezig zijn die deze scheiding garanderen. Je moet 
over een kwaliteitsplan beschikken waarin je de procedures beschrijft om te voorkomen dat een 
biologisch product in aanraking komt met een gangbaar product.  
 
Je mag een afzonderlijk kwaliteitsplan maken voor de biologische verwerking, maar je mag dit ook 
integreren in je bestaande kwaliteitssysteem. Je bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de 
uitvoering van dit plan.  
 
Er moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarmee je kunt aantonen dat de biologische verwerking 
op een ‘schone lijn’ heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een reinigingschecklist. 
 
Het is ook mogelijk dat er een aparte productielijn is voor biologische verwerking. In dit geval moet er ook 
een kwaliteitsplan aanwezig zijn waarin je  de procedures beschrijft die moeten voorkomen dat een 
biologisch product in aanraking komt met een gangbaar product. 
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7. Reiniging van  de productieruimte 
	  

Als bereider van biologische producten kun je dezelfde reiniging- en desinfecteermiddelen gebruiken die 
ook in de gangbare industrie worden gebruikt. Ook kun je dezelfde procedures hanteren. Het is 
bijvoorbeeld toegestaan om je apparatuur te desinfecteren met ozon of UV-straling. 
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8. Ophaling, verpakking, vervoer en opslag van biologische levensmiddelen 
	  

8.1 - Ophaling 
 
Als je zowel biologische als niet-biologische producten vervaardigt en laat ophalen, moet je er alles  
aan doen om vermenging of verwisseling tussen bio- en niet-bio- producten te vermijden. Als verwerker 
moet je alle gegevens over het tijdstip van ophaling en de ophaalroute bijhouden.  
 

8.2 - Vervoer 
 
Biologische producten moeten worden vervoerd in daarvoor geschikte verpakkingen, recipiënten/ 
containers (bijvoorbeeld kratten) of voertuigen (wanneer het gaat om bulk) die zodanig zijn afgesloten 
dat de inhoud niet kan worden gewijzigd zonder de verzegeling te beschadigen. De verpakkingen, 
containers of voertuigen moeten ook voorzien worden van de juiste aanduidingen zoals hieronder 
weergegeven. De aanduidingen kunnen op een etiket staan, op de recipiënt/container of in het 
begeleidende document, dat onbetwistbaar in verband staat met het product. Dit document moet ook 
informatie bevatten over de leverancier en/of de vervoerder.  
 

- Naam en adres van de leverancier die de producten vervoert en aanlevert 
- Naam en adres van de eigenaar van het product indien dat iemand anders is 
- Productnaam en de verwijzing waaruit de biologische oorsprong blijkt 
- Naam of nummer controleorganisatie 
- Traceerbare code of datum laatste handeling (zie hoofdstuk 9) 

 
Het afsluiten van de verpakkingen is ook niet nodig wanneer het gaat over rechtstreeks vervoer tussen 
twee gecontroleerde en gecertificeerde marktdeelnemers, de producten vergezeld zijn van een document 
waarin alle aanduidingen zoals hierboven zijn aangeduid en wanneer zowel de verzendende als de 
ontvangende leverancier bewijsstukken hebben van het vervoer en deze bewijsstukken bijhouden. 
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9. Traceerbaarheid garanderen  
 
Op elk moment moet de traceerbaarheid van je product  gegarandeerd kunnen worden. Traceerbaarheid 
veronderstelt dat elke onderneming in de voedselketen een systeem opstelt dat het mogelijk maakt een 
link te leggen tussen binnenkomende grondstoffen en uitgaande producten. Het doel van de 
traceerbaarheid is om bij problemen te bepalen in welke onderneming de voedingswaren geproduceerd 
en bereid werden, tijdens welke periode, voor welke klanten, enzovoort. Het geheel van het systeem is van 
toepassing op de hoofdproducten, maar ook op alle bijproducten die aanwezig zijn in de voedselketen 
en/of die er zich zouden kunnen bevinden. 
 
Deze traceerbaarheid is verplicht in de hele voedingssector. De biologische wetgeving vraagt wel dat bij 
vervoer van het product een traceerbaarheidscode is aangebracht (hoofdstuk 8.2) en dat de aanduiding 
van deze code ook daadwerkelijk wordt gecontroleerd (hoofdstuk 3) bij ontvangst van het product. In het 
hoofdstuk over controle (hoofdstuk 14) wordt meer aandacht besteed aan  de specifieke administratie  
die hiermee gepaard gaat. 
 
Het doel van deze identificatiecode is om producten van dezelfde aard maar met een verschillende 
voorgeschiedenis te kunnen onderscheiden. Op basis van dit onderscheid kan men in geval van 
problemen met de voedselveiligheid de omvang van een recall beperken of een blokkering opheffen. Hoe 
gedetailleerder dit gegeven is, hoe sneller en hoe gerichter beslissingen genomen kunnen  worden, niet 
alleen voor de onderneming zelf, maar ook voor de andere ondernemingen actief in dezelfde sector en 
eveneens voor de leveranciers en de eventuele afnemers van deze sector. 
 
De meest geschikte methode voor identificatie is het lotnummer. Enkele mogelijke alternatieven voor het 
lotnummer zijn de houdbaarheidsdatum, de productiedatum, de referentie van een begeleidend 
document of een elektronisch bestand dat de lotnummers of andere identificatiecodes bevat (nummer 
van leveringsbon, nummer van specifiek vervoersdocument, SSCC-code, …). 
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10. Uitbestedingen aan derden 
 
Sommige zaken worden uitbesteed aan derden. Dat kan gaan over opslag, transport of over effectieve 
bereiding. Onderaannemers die enkel transport doen, moeten niet apart gecontroleerd worden, deze 
activiteiten vallen dan onder het controlesysteem van de opdrachtgever.  
 
Als er andere activiteiten dan transport worden uitgevoerd, moeten de onderaannemers ook effectief 
gecertificeerd zijn en een controlecertificaat kunnen voorleggen voor de desbetreffende activiteit. 
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11. Import van biologische levensmiddelen 
 
Binnen de Europese Unie zijn de (minimum)voorschriften voor de biologische productie en bereiding 
overal gelijk. 
 
Wanneer biologische producten worden geïmporteerd uit landen die niet tot de Europese Unie behoren 
(ook wel derde landen genoemd), dan is het van belang dat de voorschriften met betrekking tot 
dierenwelzijn, respect voor de natuur en milieu, etikettering etc. gelijkwaardig zijn aan de Europese 
voorschriften of minimaal op hetzelfde niveau liggen. Dit geldt ook voor de mate waarin de lokale 
controle-instellingen toezicht houden of aan de voorschriften wordt voldaan. 
 
Gelijkwaardig is niet hetzelfde als ‘identiek’. In landen buiten de EU gelden mogelijk andere voorschriften 
dan binnen de EU, terwijl ze toch als gelijkwaardig worden beschouwd. Dit komt omdat de EU-
voorschriften georiënteerd zijn op de Europese situatie en geen rekening houden met lokale 
omstandigheden als een ander klimaat of bodemgesteldheid, andere rassen en gewassen etc. Buiten de 
EU bestaan dus vaak voorschriften die wel vergelijkbaar, maar niet identiek zijn. 
 
Momenteel zijn er twee manieren om aan te tonen dat de voorschriften in een derde land gelijkwaardig 
zijn: 

1. Erkende landen (hoofdstuk 11.1.1) 
2. Erkende controleorganen (hoofdstuk 11.1.2) 

 
Elke biologische zending uit een derde land moet vergezeld zijn van een controlecertificaat (hoofdstuk 
11.2.1). Dit controlecertificaat wordt afgeleverd door het controleorgaan, de controleautoriteit of de 
bevoegde autoriteit in het derde land en biedt de garantie dat de zending gecontroleerd is en voldoet aan 
de gestelde voorwaarden voor equivalentie.  
 
Voor importeurs en eerste geadresseerden van biologische producten van buiten de EU gelden enkele 
bijzondere voorschriften voor de ingangscontrole (11.3) en  de administratie (11.2). 
Enkel bedrijven die gecertificeerd zijn als importeur, kunnen biologische producten importeren. 
 

11.1 - Wanneer is import van biologische producten toegestaan? 
 

   11.1.1 - Import uit erkende landen 
 
De Europese Commissie heeft een lijst erkend met landen waar de biologische productiesystemen 
gelijkwaardig zijn met de productievoorschriften in Europa. Niet alle producten mogen zomaar ingevoerd 
worden: er wordt een onderscheid gemaakt in plantaardige producten (A), dierlijke producten (B), 
verwerkte producten voor gebruik als levensmiddel (D), verwerkte producten voor gebruik als veevoeder 
(E)  en zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal (F). De lijst kan je terugvinden de bijlagen. Deze lijst is 
limitatief, en er worden geen nieuwe landen opgenomen.  
 
Als je importeert uit deze landen, volstaat het dat er door de certificeerder van het  product een 
controlecertificaat wordt afgeleverd (zie hoofdstuk 11.2.1). 
 

   11.1.2 - Import uit derde landen met een erkende controleorganisatie 
 
De Europese commissie heeft ook een lijst opgesteld met erkende controleorganisaties. Dit betekent dat 
indien je producten wil invoeren uit een niet-erkend derde land dit mogelijk is indien er een erkende 
controleorganisatie actief is in dit land die de producten kan certificeren. Een lijst met de erkende 
controleorganisaties en de landen waar ze actief zijn vind in bijlage 2, op pagina 46. Deze lijst met 
erkende controleorganisaties wordt continu bijgewerkt.  Heb je twijfels of een controleorganisatie wel 
erkend is, contacteer dan je eigen controleorganisatie. 
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Deze lijst met erkende controleorganisaties wordt continu bijgewerkt. Heb je twijfels of een 
controleorganisatie wel erkend is, contacteer dan je eigen controleorganisatie. 
Dit systeem treedt in werking op 1 juli 2012. 

	  

11.2 - Administratie bij import uit derde landen 
 

   11.2.1 - Controlecertificaat (certificaat voor import) 
 
Elke partij producten die wordt geïmporteerd, moet vergezeld gaan van een ‘controlecertficaat. Een model 
voor een dergelijk certificaat vind je in de bijlagen. 
 
Dit certificaat wordt afgegeven door de lokale controle-instelling van de exporteur en vormt het bewijs dat 
de partij door deze controle-instelling in het land van productie akkoord is bevonden. De aangever moet 
dit certificaat bij de inklaring van de producten voorleggen aan de douane. 
 
Zowel importeur als eerste geadresseerde kunnen als aangever optreden. De importeur is er wel voor 
verantwoordelijk dat het certificaat bij de eerste geadresseerde terechtkomt wanneer deze laatste als 
aangever optreedt. 
 
Het certificaat voor invoer: 

- Moet in een van de officiële talen van de EU zijn opgesteld. Voorkeur is de taal van het land van 
bestemming 

- Moet in blokletters of machineschrift zijn ingevuld 
- De afdruk van het stempel en de handtekening van de autoriteit of instantie die het certificaat 

heeft afgegeven, moeten zijn gesteld in een kleur die verschilt van de gedrukte tekst 
 
   11.2.2 - Afschrijven door de douane 
 

Het controlecertficaat (certificaat voor invoer) en de eventueel benodigde importmachtiging moet bij de 
inklaring bij de douane worden overlegd. De douane aanvaardt alleen certificaten en importontheffingen 
als de vermelde gegevens volledig met elkaar overeenstemmen. 
 
Na de beoordeling schrijft de douane het certificaat voor invoer af in vak 17 van het certificaat. Hierdoor 
wordt het certificaat rechtsgeldig. De eerste geadresseerde vult na het verrichten van de ingangscontrole 
vak 18 van dit certificaat in. De importeur bewaart het originele certificaat in de administratie, de eerste 
geadresseerde een kopie. 
 
Als het certificaat voor invoer ontbreekt, kan de aangever wachten met het verzoek voor vrijgave van de 
producten tot het certificaat aanwezig is, ofwel de producten als niet-biologisch invoeren en de 
verwijzingen naar biologisch verwijderen. 
 

	  	  	  11.2.3 - Import melden 
 
Elke import van biologische goederen moet gemeld worden aan de overheid. Dit kan via je 
controleorganisatie. Je moet dus iedere import melden aan je controleorganisatie. Je kan dit door middel 
van het faxen of e-mailen van het certificaat voor import naar je controleorganisatie. 
 

   11.2.4 - Splitsen in partijen 
 
Het is mogelijk om een partij biologische producten voor import in de EU bij de douane aan te melden, 
zonder dat deze partij daadwerkelijk op dat moment wordt ingeklaard. Dit kan worden toegepast wanneer 
je een partij wil splitsen, waarbij de deelpartijen op verschillende momenten of op verschillende plaatsen 
worden ingeklaard. 
 
Bij aanmelding is dan het originele controlecertificaat, eventueel benodigde importmachtiging, en het 
aantal ingevulde uittreksels waarin je de partij wil splitsen, vereist. 
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Net voor het controlecertificaat is er ook voor het uittreksel een vaste lay-out vastgesteld, dat je vindt in 
de bijlagen. 
 
De douane vermeldt in vak 17 van het controlecertficaat het aantal uittreksels dat is afgegeven.  
 
Op het moment dat een deelpartij daadwerkelijk wordt ingeklaard, moet je het bij deze deelpartij 
behorende uittreksel aan de douane bezorgen.  
 
De importmachtiging is nu niet meer nodig; die is bij de afgifte van de uittreksels al gecontroleerd. De 
douane tekent op de achterzijde van het uittreksel de uitslag van de controle aan. 
 
Bij splitsing van een partij moet je elke afzonderlijke inklaring vooraf melden aan je controleorganisatie. 

	  

11.3 - Ingangscontrole 
 
Bij de ontvangst van biologische producten van buiten de EU moet  je nagaan of alles correct verlopen is. 
De merktekens en handelsbenamingen vermeld op het product en op de begeleidende documenten en de 
geleverde hoeveelheden moeten overeenkomen met de gegevens vermeld op het controlecertificaat. 
 
Bij verpakte producten moet de afsluiting zodanig zijn, dat zeker is dat dat wat door de producent of 
verwerker verpakt is, nog steeds in de verpakking aanwezig is. Vervanging van de inhoud mag niet 
mogelijk zijn zonder met de sluiting te knoeien of ze te beschadigen. 
 
Ter registratie van een goede ontvangst moet vak 18 op het certificaat voor invoer door jou worden 
afgetekend. 
 
Indien je als eerste geadresseerde of als importeur toch een afwijking vaststelt of twijfels hebt over de 
producten of de documenten, dan mag je het product niet verhandelen of verwerken, tenzij je het als niet-
biologisch in de handel brengt. 
 
Pas wanneer de twijfel in is weggenomen verholpen is, mag je het verder verwerken of verhandelen als 
biologisch. In geval van dergelijke twijfel of afwijking moet je je controleorganisatie op de hoogte stellen.  
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12. Etikettering van biologische levensmiddelen 
	  

Als je biologische levensmiddelen verhandelt, moeten die op een correcte manier geëtiketteerd worden. 
Voor producten die voorverpakt worden verkocht, gelden er extra regels. Ook gelden er bijzondere regels 
voor voedingsproducten ‘bereid met biologische ingrediënten’ (met minder dan 95% biologische 
ingrediënten, zie hoofdstuk 12.2), ‘producten afkomstig van jacht of visserij’ (hoofdstuk 12.3), of 
‘producten met ingrediënten afkomstig uit omschakeling’ (hoofdstuk 12.4). 

	  

12.1 - Verwerkte biologische producten waarvan meer dan 95% van de ingrediënten 
biologisch is 
 
Bij deze producten mag ‘bio’ vermeld worden in de verkoopsbenaming. Uiteraard moet ook voldaan 
worden aan alle andere voorwaarden toegelicht in deze publicatie. 
 
Onderstaande aanduidingen zijn dan wel verplicht op het etiket en/of de handelsdocumenten die bij het 
product horen.  Je mag de aanduidingen op een etiket vermelden, maar het is ook toegestaan ze te 
vermelden op een begeleidend document. Het document en het product moeten dan wel onbetwistbaar 
met elkaar in verband staan.  
 
Je moet de aanduidingen op een opvallende plaats aanbrengen. Daarnaast moeten de aanduidingen goed 
zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn.  

	  

- Naam en adres van je bedrijf. Als je niet de eigenaar bent van het product, moet de eigenaar ook 
vermeld worden. 

- Naam van  het product, met verwijzing naar bio 
- Codenummer van je controleorganisatie en facultatief de naam van je controleorganisatie: 

o Certisys: BE-BIO-01 
o TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
o Quality Partner: BE-BIO-03 

- In de ingrediëntenlijst wordt vermeld welke ingrediënten biologisch zijn. Je kunt dit per ingrediënt 
aangeven of met behulp van een asterisk (*) waarbij je verwijst naar de biologische status (*= van 
biologische oorsprong). 
 

Als het product voorverpakt is, moet ook verplicht het Europees logo aangeduid worden op de verpakking 
van het product. Het controlenummer van de bevoegde controleorganisatie moet dan ook op deze 
verpakking vermeld staan. Het Europees logo moet zich dan bovendien in de nabijheid van het 
codenummer van de controleorganisatie bevinden. 
 
Direct onder het controlenummer van de controleorganisatie moet de plaats waar de agrarische 
grondstoffen geteeld zijn, vermeld worden.  Aanduiding van de plaats kan onder verschillende vormen: 
 

- ‘EU landbouw’: als 98% of meer van de ingrediënten in de EU geteeld zijn 
- ‘EU/niet-EU landbouw’: als minder dan 98% van de ingrediënten in de EU geteeld zijn 
- ‘Niet-EU Landbouw’: als meer dan 98% van de ingrediënten buiten de EU geteeld zijn 

 
Als 98% of meer van de ingrediënten uit eenzelfde land afkomstig zijn, mag ook dit land vermeld worden. 
Voor verdere specificaties over en correct gebruik van het EU-logo verwijzen we naar hoofdstuk  13. 

	  

Indien het product niet voorverpakt is (bijvoorbeeld brood), of indien het gaat om producten die 
geïmporteerd werden van buiten de EU, is het logo niet verplicht, maar facultatief. Als je het logo gebruikt, 
ben je wel verplicht ook de plaats waar de ingrediënten geteeld werden, te vermelden (zie hierboven). 
 
Noot: onder voorverpakte producten verstaat men alle producten die aan de eindgebruiker worden aangeboden in een verpakking 
die vooraf werd aangebracht en wel zodanig dat het verpakkingsmateriaalt het levensmiddel volledig of ten dele bedekt, maar 
zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast. Brood is dus 
een typisch niet voorverpakt product, maar ook noten of ontbijtgranen die in bulk worden aangeboden aan de consument, zijn 
onverpakte producten. 
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12.2 - Verwerkte voedingsproducten met minder dan 95% biologische ingrediënten 
 
Bij deze producten mag er in de verkoopbenaming niet verwezen worden naar bio. Er kan wel in de 
ingrediëntenlijst verwezen worden naar de biologische productiemethode van de ingrediënten. Dit kan 
enkel als er voldaan is aan alle andere voorwaarden zoals toegelicht in deze publicatie. 
 
Volgende aanduidingen moeten verplicht aanwezig zijn op het etiket en/of de handelsdocumenten die bij 
het product horen.  Je mag de aanduidingen op een etiket vermelden, maar het is ook toegestaan deze te 
vermelden op een begeleidend document. Het document en het product moeten dan wel onbetwistbaar 
met elkaar in verband staan.  
 

- Naam en adres van je bedrijf (ben je niet de eigenaar van het product, dan moet je die ook 
vermelden)  

- Naam van  het product, ZONDER verwijzing naar bio 
- Codenummer van je controleorganisatie en facultatief de naam van je controleorganisatie: 

o Certisys: BE-BIO-01 
o TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
o Quality Partner: BE-BIO-03 

- In de ingrediëntenlijst wordt vermeld welke ingrediënten biologisch zijn. Je kunt dit per ingrediënt 
aangeven of met behulp van een asterisk (*), waarbij je verwijst naar de biologische status (*= van 
biologische oorsprong) 

- In de ingrediëntenlijst moet het totale percentage biologische ingrediënten ten opzichte van de 
totale hoeveelheid ingrediënten van agrarische oorsprong worden vermeld  
 

Het EU-logo mag niet gebruikt worden. In het geval van voorverpakte producten moet het codenummer 
van de controleorganisatie wel vermeld staan op het etiket, goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar. 
 

12.3 - Verwerkte levensmiddelen met als hoofdingrediënt een product van jacht of visserij (zie 
4.12) 
 
Je mag naar ‘bio’ verwijzen in hetzelfde gezichtsveld van de verkoopbenaming. Uiteraard moet je dan ook 
voldoen aan alle andere voorwaarden zoals toegelicht in deze publicatie. 
 
Volgende aanduidingen moeten verplicht aanwezig zijn op het etiket en/of de handelsdocumenten die bij 
het product horen.  
JVolgende aanduidingen moeten verplicht aanwezig zijn op het etiket en/of de handelsdocumenten die 
bij het product horen.  Je mag de aanduidingen op een etiket vermelden, maar het is ook toegestaan deze 
te vermelden op een begeleidend document. Het document en het product moeten dan wel onbetwistbaar 
met elkaar in verband staan.  
 

- Naam en adres van je bedrijf (ben je niet de eigenaar van het product, dan moet je die ook 
vermelden)  

- Naam van  het product, ZONDER verwijzing naar bio 
- Codenummer van je controleorganisatie en facultatief de naam van je controleorganisatie: 

o Certisys: BE-BIO-01 
o TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
o Quality Partner: BE-BIO-03 

- In de ingrediëntenlijst wordt vermeld welke ingrediënten biologisch zijn. Je kunt dit per ingrediënt 
aangeven of met behulp van een asterisk (*), waarbij je verwijst naar de biologische status (*= van 
biologische oorsprong) 

- In de ingrediëntenlijst moet het totale percentage biologische ingrediënten ten opzichte van de 
totale hoeveelheid ingrediënten van agrarische oorsprong worden vermeld  
 

Het EU-logo mag niet gebruikt worden. In het geval van voorverpakte producten moet het codenummer 
van de controleorganisatie wel vermeld staan op het etiket, goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en 
onuitwisbaar. 
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12.4 - Producten met ingrediënten afkomstig uit omschakeling 
 
Voor landbouwbedrijven is een omschakelperiode noodzakelijk. Producten kunnen niet van de ene dag op 
de andere biologisch worden.  
 
Producten kunnen ofwel verkregen worden in de periode dat het landbouwbedrijf nog in omschakeling is, 
ofwel nadat de omschakelperiode al is afgesloten. Naar gelang wanneer de producten geoogst zijn, 
kunnen volgende verwijzingen vermeld worden op de etiketten van deze landbouwproducten. 
 

Voorwaarde Toegelaten referentie 
Product geoogst minder dan 12 maanden na 
het begin van de omschakeling Geen 
Product geoogst na 12 maanden na het begin 
van de omschakeling en voor het einde van de 
omschakelperiode 

‘In de periode van omschakeling naar de 
biologische landbouw verkregen product’ 

Éénjarige gewassen: de gewassen werden ten 
minste 2 jaar na het begin van de 
omschakeling gezaaid 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

Grasland en blijvende voedergewassen: oogst 
ten minste 2 jaar na het begin van de 
omschakeling 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

Andere blijvende gewassen: productie werd 
minstens 3 jaar na de omschakeling geoogst 

‘Product afkomstig van de biologische 
landbouw’ 

 
Als je een product bereidt met een ingrediënt afkomstig van percelen in omschakeling naar de 
biologische landbouw, dan mag je dit op de verpakking vermelden. Het product moet afkomstig zijn van 
een teelt die minstens al 12 maanden voor de oogst is omgeschakeld. Het product mag in dit geval slechts 
één plantaardig ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten. Je mag op de verpakking vermelden: 
‘geproduceerd tijdens omschakeling op biologische landbouw’. Je mag alleen deze zin met exact deze 
bewoordingen vermelden. Dit mag niet opvallender zijn weergegeven dan de verkoopsbenaming. Ook 
mogen de woorden ‘biologische landbouw’ niet opvallender zijn weergegeven dan ‘geproduceerd tijdens 
omschakeling op’.  

	  

Uiteraard moet je ook voldoen aan alle andere voorwaarden toegelicht in deze publicatie. 
Volgende aanduidingen moeten verplicht aanwezig zijn op het etiket en/of de handelsdocumenten die bij 
het product horen.  
 
Je mag de aanduidingen op een etiket vermelden, maar het is ook toegestaan ze te vermelden op een 
begeleidend document. Het document en het product moeten dan wel onbetwistbaar met elkaar in 
verband staan.  

	  

- Naam en adres van je bedrijf (Ben je niet de eigenaar van het product , dan moet je die ook 
vermelden) 

- Naam van  het product, ZONDER verwijzing naar bio 
- Codenummer van je controleorganisatie en facultatief de naam van je controleorganisatie: 

o • Certisys: BE-BIO-01 
o • TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
o • Quality Partner: BE-BIO-03 
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13. Gebruik logo’s 
	  

Door het gebruik van het Europese logo kun je een duidelijk signaal geven aan de consument dat jouw 
product op een biologische manier geteeld en verwerkt is (hoofdstuk 13.1). Voldoe je aan de Europese 
voorschriften voor biologische verwerking, dan kan je naast je wettelijk certificaat ook nationale en 
private keurmerken bekomen. Deze keurmerken kunnen dan ook aangebracht worden op de verpakking. 

	  

13.1 - Europees logo 
   
 13.1.1 - Vorm en kleur van het logo 

	  
Sinds 1 juli 2010 is het gebruik van het EU-logo verplicht op voorverpakte biologische levensmiddelen. 
Je kan het logo en gebruiksvoorwaarden downloaden op http://ec/europa.eu/agriculture/organic/eu-
policy/logo_en  van de Europese Commissie. 
 
De referentiekleur van het logo is Green Pantone n° [376] en  Green [50% Cyan + 100 % Yellow], wanneer je 
een vierkleuren process gebruikt. Er zijn wel enkele mogelijkheden om van deze algemene regel af te 
wijken, die je hieronder terugvindt. Als je toch nog vragen hebt over het technisch gebruik van het logo, 
neem je best contact op met je controleorganisatie. 
 

- Het logo kan ook in zwart/wit, maar alleen als het praktisch niet haalbaar is om het logo in kleur 
te gebruiken 

- Als de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket donker is, mogen de symbolen ook in een 
negatief formaat 

- Als het Europese logo in kleur op een gekleurde achtergrond is gedrukt en het de leesbaarheid 
bemoeilijkt, mag het logo met een lijntje omringd zijn, om het contrast met de achtergrondkleur 
te vergroten 

- In specifieke gevallen, wanneer je slechts één kleur op de verpakkingen gebruikt, mag het logo in 
dezelfde kleur 

 
Het logo moet een minimum hoogte van 9 mm hebben en een minimumbreedte van 13,5 mm. De hoogte-
breedteverhouding moet steeds 1/1,5 zijn. Uitzonderlijk kan je de minimumgrootte nog verkleinen tot 6 
mm op erg kleine verpakkingen. Wil je het logo in een kleiner formaat gebruiken, dan neem je best 
contact op met je controleorganisatie. 
 
Je mag het logo associëren met andere grafische of textuele elementen die verwijzen naar biologische 
landbouw, op voorwaarde dat die het Europese logo niet veranderen. Wanneer het logo geassocieerd is 
met een nationaal of privélabel in een andere groene kleur, mag je deze groene kleur gebruiken voor het 
Europees logo. Dat biedt uiteraard de mogelijkheid om het Europees logo te combineren met het 
Biogarantie®-logo. 
 

   13.1.2 - Gebruik nieuwe  logo 
13.1.2.1 - Verplicht gebruik 

 
Het logo moet verplicht op alle voorverpakte producten uit de EU die voldoen aan de  biologische 
wetgeving en meer dan 95% biologische ingrediënten bevatten en dus ‘bio’ mogen gebruiken in de 
verkoopsbenaming.  
 
Het logo is enkel verplicht op voorverpakte producten uit de Europese Unie. Een voorverpakt product is elk 
product dat je naar de consument of cateraars verdeelt, dat reeds voor de verkoop is verpakt, dat het 
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voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk omvat en waarvan je het voedingsmiddel niet kan consumeren 
zonder opening of verandering van de verpakking. 
 
Dat betekent dus ook dat bij kistkaarten het Europese logo niet verplicht is. Het logo mag je uiteraard 
vrijblijvend gebruiken op niet voorverpakte producten, bijvoorbeeld op de kistkaarten. Als je het logo 
gebruikt, moet je echter ook voldoen aan alle andere verplichtingen inzake gebruik van het logo en 
aanduiding herkomst (zie verder). 
 
Het logo is enkel verplicht voor producten afkomstig uit de EU. Op geïmporteerde producten mag je het 
Europees logo ook gebruiken, maar dit is geen verplichting. Maar als je het logo gebruikt op producten 
geïmporteerd uit derde landen, moeten ook de andere bepalingen en verplichtingen inzake gebruik van 
het logo en aanduiding herkomst (zie verder) aanwezig zijn op het etiket. 
 
Het Europese logo is dus ook niet verplicht op de transportverpakking van producten die je niet naar de 
eindconsument of cateraar transporteert, maar naar bijvoorbeeld verdelers of winkeliers. 
 

13.1.2.2 - Verbod op gebruik 
 

Het logo mag je niet gebruiken op omschakelingsproducten of verwerkte producten die minder dan 95% 
biologische ingrediënten bevatten. Het logo mag je evenmin gebruiken op producten waarvan het 
hoofdingrediënt afkomstig is van de jacht of de visvangst. 
 

13.1.2.3 - Gebruik in promotiemateriaal 
 
Het Europees logo kan je ook gebruiken voor de presentatie en reclame van producten die aan de 
voorschriften van de verordening voldoen en als het gaat om verwerkte producten die meer dan 95% 
biologische producten bevatten. 
 
Met reclame bedoelt men elke presentatie aan het publiek waarbij geen men geen gebruik maakt van het 
etiket, maar waarbij men het gedrag van de koper wil beïnvloeden en zo de verkoop van biologische 
producten direct of indirect wil beïnvloeden. 
 

   13.1.3 - Gebruik oude logo of geen logo 
 
Producten die reeds verpakt en gelabeld zijn voor 1 juli 2010 kan je nog op de markt brengen zonder het 
logo, tot de voorraden van deze producten zijn uitgeput. Verpakkingsmateriaal dat het nieuwe logo nog 
niet bevat, maar wel conform is aan de overige voorschriften, mag je nog gebruiken tot 1 juli 2012. 
 

   13.1.4 - Aanduiding van de code van het controleorgaan 
 
De code van het controleorgaan moet ook vermeld staan op het etiket als je het biologo van de EU 
gebruikt. Hiermee bedoelt men de code van het controleorgaan dat het bedrijf dat als laatste 
verantwoordelijk was voor productie, verwerking, verpakking en/of labelling van het product, controleert. 
 
Als er twijfel bestaat over wie als laatste ‘verwerker’ verantwoordelijk was, moet je contact opnemen met 
de controleorganisatie. 
Het codenummer van de  controleorganisatie is echter niet vereist als het Europese logo gebruikt wordt in 
advertenties waarbij men niet verwijst naar één bepaald product maar algemene informatie geeft over 
een assortiment van biologische producten. In dit geval gaat het immers over ‘advertising’ en niet over 
‘labelling’. 
De code van het controleorgaan moet je onder volgende vorm plaatsen: BE staat voor België en BIO is 
uiteraard de referentie aan de biologische productiemethode, in andere landen kan dit 'öko' of 'org' zijn. 
 De cijfers refereren aan/verwijzen naar het nummer dat elke controleorganisatie krijgt. 
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In België zijn er dus drie mogelijkheden:  

- Certisys: BE-BIO-01 
- TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
- Quality partner: BE-BIO-03 

 
   13.1.5 - Aanduiding herkomst 

 
Op voorverpakte producten moet je onder het logo verplicht een aanduiding naar herkomst plaatsen. 
Hierbij verwijs je naar de plaats waar de ingrediënten geteeld zijn. Deze aanduiding kan onder volgende 
vorm: 

- Niet-EU-landbouw: als meer dan 98% van de ingrediënten niet in de EU werden geteeld 
- EU-landbouw: als meer dan 98% van de ingrediënten in de EU werden geteeld 
- EU/niet-EU-landbouw : als een deel van de ingrediënten in de EU en een deel buiten de EU 

werden geteeld. 
 

EU-landbouw of niet-EU-landbouw kan je ook vervangen door de term België of een ander land als meer 
dan 98% van de ingrediënten daar geteeld zijn. 
 
Deze aanduiding moet niet aanwezig zijn in advertentiemateriaal als je naar een assortiment van 
producten verwijst en er geen sprake is van labelling van één product. 
 

   13.1.6 - Plaats van het logo 
 
Het logo, het controlenummer en de verwijzing naar herkomst van de ingrediënten moet je plaatsen op 
een opvallende plek. Het moet goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. 
 
De aanduiding van herkomst moet je bovendien aanbrengen in hetzelfde gezichtsveld als het logo. Deze 
aanduiding mag je niet aanbrengen in een opvallendere kleur, lettergrootte of lettertype dan de 
verkoopbenaming van het product. 
 

13.2 - Andere logo’s 
 
Ook andere logo’s kunnen op de verpakking aangebracht worden. Het gebruik van logo’s is echter meestal 
verbonden aan een privaat lastenboek. Dit wil zeggen dat je behalve aan de Europese wetgeving ook moet 
voldoen aan enkele extra bepalingen en je je daarvoor ook moet laten certificeren. Het gebruik van andere 
logo’s kan interessant zijn als je aan de consument wil duidelijk maken dat je product aan meer voldoet 
dan aan enkel de Europese wetgeving of als je je product in andere Europese landen op de markt brengt, 
landen waarin bepaalde logo’s beter bekend zijn dan het Europese logo.  
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14. Controle, certificering en onregelmatigheden 
	  

14.1 - Controle en certificering 
Als je wil starten met bio moet je je bedrijf onder controle laten stellen.  In Vlaanderen zijn er drie 
controleorganen organisaties actief: 
 

- Certisys: BE-BIO-01 
- TÜV Nord Integra: BE-BIO-02 
- Quality Partner: BE-BIO-03 

 
Je bezorgt hen een kennisgeving en een overeenkomst waarin je verklaart dat je gaat verwerken volgens 
de Europese wetgeving inzake biologische productie en verwerking. Zowel kennisgevingformulier als 
overeenkomst vind je op de websites van de controleorganisaties. Met het ondertekenen van deze 
formulieren, verbind je jezelf ertoe om vanaf dan alle wettelijke bepalingen inzake bio toe te passen. 
Telkens als er zich wijzigingen voordoen in de gegevens van de kennisgeving, breng je daar je 
controleorgaan van op de hoogte. 
 
Na ontvangst van de kennisgeving van de activiteit en de ondertekende overeenkomst zal een controleur 
een afspraak maken voor een eerste controlebezoek. Tijdens dit controlebezoek gaat de controleur 
verifiëren of je je wel degelijk aan de verschillende productieregels houdt.  
 
Eenmaal je gestart bent met biologische verwerking zal de controleorganisatie jaarlijks ten minste één 
keer een fysieke controle uitvoeren op het bedrijf. Daarbij is er een controle van het productieproces, de 
gebouwen, de administratie en de bewijsstukken die je bijhoudt. Dit jaarlijks verplicht bezoek kan 
aangevuld worden met één of meerdere steekproefcontroles, waarbij één of meerdere aspecten worden 
gecontroleerd. 
 
In alle gevallen moet je de controleorganisatie toegang verlenen tot alle delen van het bedrijf, de 
administratie en alle bewijsstukken die je hebt ingezameld. De controleorganisatie heeft ook het recht 
monsters te nemen om na te gaan of er geen producten zijn gebruikt die niet toegelaten zijn in bio. Het 
controleorgaan is zelfs verplicht om een monster te nemen bij vermoedens van gebruik van verboden 
producten. De controleorganen mogen ook alle gegevens met betrekking tot je eigen kwaliteitssysteem 
opvragen.  
 
Na het bezoek zal de controleur meteen een controleverslag opstellen. In dit verslag wordt gewezen op 
mogelijke tekortkomingen of punten waar de wetgeving niet volledig wordt nageleefd. Als 
marktdeelnemer moet je dit verslag mee ondertekenen en de nodige correctiemaatregelen nemen. 
Onregelmatigheden worden bevestigd via een brief van de certificatiedienst. In deze brief wordt de aard 
van de inbreuk/onregelmatigheid beschreven met de daarbij horende sanctie (zie 14.2). Als bewijs dat je 
wel degelijk de biologische voorschriften naleeft en hierop gecontroleerd wordt, krijg je een certificaat. 
Dat bevat de naam van het bedrijf, het type producten en de geldigheidsduur. Bij sommige 
controleorganisaties kan je de certificaten van de biobedrijven die bij hen onder controle staan, 
terugvinden op hun website. Dit certificaat is het enige bewijs voor de afnemers van je producten dat ze 
wel degelijk biologisch zijn. 
 

   14.1.1 - Kennisgeving 
 
Als je wil starten met bio moet je zoals eerder vermeld een kennisgeving indienen. Je vindt die op de 
website van de respectievelijke controleorganisatie. Deze kennisgeving bevat tevens een verklaring. Met 
deze verklaring verbind je je er concreet toe 
 

- Te handelen overeenkomstig de Europese voorschriften met betrekking tot biologische productie 
- Bij overtredingen of onregelmatigheden de nodige maatregelen te aanvaarden 
- De kopers van je product schriftelijk te informeren als de aanduidingen naar de biologische 

productiemethode van de producten verwijderd moeten worden 
 

Bij deze kennisgeving en verklaring voeg je: 
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- Een volledige beschrijving van je bedrijfsruimte en de activiteit die je uitoefent  
- Een beschrijving van de installaties die worden gebruikt om de landbouw- en andere producten in 

ontvangst te nemen, te verwerken, te verpakken, te etiketteren en voor en na de behandelingen op 
te slaan 

- Een beschrijving van de manier waarop de producten vervoerd worden  
 
Daarnaast geef je een beschrijving van  de concrete maatregelen die genomen werden om te voldoen aan 
de Europese voorschriften, de voorzorgsmaatregelen en de reinigingsmaatregelen  die genomen werden 
om het risico op verontreiniging met niet-toegestane producten te vermijden.  
 
Als je beschikt over een kwaliteitssysteem, mogen deze beschrijving en maatregelen ook deel uitmaken 
van je kwaliteitssysteem.  
 
De kennisgeving is pas volledig, nadat je een overeenkomst hebt afgesloten met het controleorgaan.  
 

   14.1.2 - Administratie tijdens controlebezoek 
 
Je moet een voorraadboekhouding en een financiële boekhouding bijhouden die kan worden voorgelegd 
aan de controleur. In deze boekhouding moet het volgende zijn opgenomen: 
 

- De aangekochte producten: leverancier, aard van de producten, hoeveelheden 
- Aard en hoeveelheid biologische producten die in de bedrijfsruimte zijn opgeslagen 
- De verkochte producten: aard, hoeveelheid, kopers (andere dan de eindconsument) 

 
Ook als je de biologische producten niet opslaat of fysiek hanteert en enkel een verdeler bent, moet je een 
dergelijke boekhouding bijhouden. Uit je boekhouding moet blijken dat de aangekochte en de verkochte 
hoeveelheden met elkaar in evenwicht zijn. 
 
De producten die je hebt aangekocht zijn aan een ingangscontrole onderworpen (zie hoofdstuk 3). Deze 
ingangscontrole moet telkens geregistreerd worden. Je kan hiervoor aparte formulieren voor 
ingangscontrole aanmaken maar het volstaat ook om de pakbon systematisch af te tekenen.  
 

   14.1.3 - Specifieke controle voorschriften bij uitbestedingen 
 
Heb je de productie, bereiding en import van biologische producten uitbesteed aan derden, dan moet je 
bij je kennisgeving zoals zoals aangegeven in 14.1.1 ook een lijst voegen van de subcontractanten met een 
beschrijving van hun activiteiten en een vermelding van de controlerende autoriteit of de 
controleorganisatie waaronder zij vallen. Ook voeg je er een schriftelijke verklaring bij van de 
subcontractanten waarin zij bevestigen dat ze de voorschriften voor biologische productie en verwerking 
zullen volgen. Je doet/maakt hierbij ook melding van alle maatregelen die je hebt genomen om te allen 
tijde te weten wie de leveranciers, de verkopers, de geadresseerden en de kopers van je producten zijn. 
 
Een loonwerker hoeft geen aparte kennisgeving te doen, op voorwaarde dat hij geen eigenaar wordt van 
het product. De activiteiten van de loonwerker vallen in dit geval onder de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemer die de activiteit heeft uitbesteed. Dit moet wel op voorhand gemeld worden aan het 
controleorganisme. Het controleorganisme kan controles uitvoeren op het bedrijf van de loonwerker om 
na te gaan of de biologische wetgeving nageleefd wordt. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld 
zullen de sancties op de opdrachtgever van toepassing zijn.  
 
 

   14.1.4 - Specifieke controlevoorschriften voor importeurs 
 
Als importeur moet je uiteraard een kennisgeving en een verklaring indienen bij je controleorganisatie, 
zoals beschreven in 14.1.1.  
 
Bij deze kennisgeving moet je een beschrijving geven van de gebouwen en terreinen. Je  beschrijft ook al 
je importactiviteiten, met vermelding van de plaatsen waar de producten in de Europese Unie 
binnenkomen. Je moet eveneens opgeven welke installaties je als importeur zal gebruiken voor de 
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producten in afwachting van levering naar de eerste geadresseerde. Met een ondertekende verklaring 
verbind je je er concreet toe 
 

- Te handelen overeenkomstig de Europese voorschriften met betrekking tot biologische productie 
- Bij overtredingen of onregelmatigheden de nodige maatregelen te aanvaarden 
- De kopers van je product schriftelijk te informeren als de aanduidingen naar de biologische 

productiemethode van de producten verwijderd moeten worden 
- Erop toe te zien dat alle installaties die je voor opslag gebruikt en die in een  andere lidstaat 

liggen, worden onderworpen aan controle en door een controleorganisatie die in deze lidstaat 
erkend is 

	  

Als je niet zelf de importeur bent, maar enkel de eerste geadresseerde moet je ook een kennisgeving en 
een verklaring indienen. De kennisgeving bevat in dit geval een volledige beschrijving ven de eenheid en 
alle installaties voor de  ontvangst en opslag van de producten. 

	  

14.2 – Onregelmatigheden 
 

   14.2.1 - Sancties bij inbreuken en onregelmatigheden 
Als de controleur tijdens de controle een inbreuk vaststelt, dan zal de certificeerder een sanctie 
toepassen. Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden: 
 

- Een gewone opmerking (GO) voor kleine onregelmatigheden of duidelijk onvrijwillige gebreken 
- Een vraag om verbetering (Vv), waarbij de certificeerder duidelijk aangeeft over welke 

onregelmatigheid het gaat en welke verbetering hij binnen welke termijn verwacht; Indien je 
binnen de gestelde termijn geen verbetering hebt aangebracht, dan volgt automatisch een 
waarschuwing 

- Een waarschuwing (W), die tevens vermeldt welke sanctie er zal worden toegepast als je er geen 
rekening mee houdt. Indien je een waarschuwing hebt gekregen, komt er automatisch een 
verscherpte controle 

- Een verscherpte controle (VC) volgt automatisch na een waarschuwing. Voor een verscherpte 
controle moet je bijkomende controlekosten betalen 

- Declassering lot (DL): het declasseren of niet certificeren van een bepaald deel van de productie 
- Schorsing product (SP): verbod om gedurende een bepaalde periode het product als bio op de 

markt te brengen, het niet certificeren van het product in kwestie 
- Schorsing bedrijf (SB): verbod om gedurende een bepaalde periode alle producten van het bedrijf 

als bio op de markt te brengen, het niet certificeren van je volledige marktactiviteit 
 
Per type inbreuk liggen de sancties wettelijk vast, maar in bepaalde gevallen kan de certificeerder daar 
wel van afwijken. 
 
In het geval van een gewone opmerking, een vraag om verbetering, een waarschuwing en een verscherpte 
controle moet je controleorganisatie je daar binnen de 14 dagen schriftelijk van op de hoogte brengen. Bij 
een declassering lot, schorsing product of bedrijf dient dit binnen de 7 dagen na de beslissing en met een 
aangetekende brief te gebeuren. Anders is de sanctie niet geldig. 

	  

   14.2.2 - Maatregelen bij vermoede inbreuken en vermoede onregelmatigheden 
 
Soms kun je als marktdeelnemer een vermoeden hebben dat de voorschriften niet volledig zijn nageleefd, 
als je bijvoorbeeld zelf stalen genomen hebt en residu’s aangetroffen hebt van een verboden product. In 
dat geval moet je er alles aan doen om die producten af te zonderen en mag je ze niet met een verwijzing 
naar bio op de markt brengen.  
 
Je waarschuwt in dat geval ook je controleorganisatie. Die zal verbieden dat het product als bioproduct op 
de markt wordt gebracht totdat alle twijfel over de vermoedelijke inbreuk is weggenomen.  
 
Ook controleorganisaties kunnen een vermoeden hebben dat niet alle voorschriften werden nageleefd. 
Bijvoorbeeld als zij stalen hebben genomen en er residu’s van verboden stoffen werden aangetroffen, dan 
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kan dit wijzen op gebruik van deze stoffen. In dat geval zullen zij je verbieden om die producten 
gedurende een vooraf vastgelegde periode met een verwijzing naar bio op de markt te brengen.  
 
De controleorganisatie zal in dit geval ook een onderzoek instellen naar die onregelmatigheid en, indien 
die bevestigd wordt, zal er uiteindelijk een verplichting volgen om alle verwijzingen naar bio van je 
product te verwijderen. 
 
Als het vermoeden niet wordt bevestigd, mag je na de vooropgestelde periode de producten met een 
verwijzing naar bio op de markt brengen. Tijdens het onderzoek ben je verplicht je volledige medewerking 
te verlenen.  
 

   14.2.3 – Beroepsmogelijkheden 
 

Je kan binnen de 14 dagen na ontvangst van de sanctiebrief (postdatum) beroep instellen bij de 
controleorganisatie. Na onderzoek laat de controleorganisatie je binnen de 7 dagen weten of hij de sanctie 
intrekt, wijzigt of bevestigt. Voor sancties vanaf waarschuwing of zwaarder gebeurt dit via een 
aangetekende zending, die tevens vermeldt welke verdere stappen je nog kan ondernemen. 
 
Daarna kan je – voor sancties vanaf waarschuwing of zwaarder – in beroep gaan bij de Afdeling DLO. Je 
doet dit gemotiveerd en per aangetekende zending, binnen de 30 dagen na ontvangst (postdatum) van de 
aangetekende zending van je controleorganisatie. Eventueel zal de Afdeling DLO je contacteren voor 
aanvullende inlichtingen. Als je een mondelinge toelichting wilt geven, dan laat je dat ook weten aan de 
Afdeling DLO. Zij zijn verplicht om op dat verzoek in te gaan. 
 
Binnen de 7 dagen deelt de Afdeling DLO haar beslissing mee via een aangetekende brief. 
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BIJLAGEN  
 

Model van de ggo-vrij verklaring 
 

 
 

Verkopersverklaring als bedoeld in artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad 
Naam en adres van de verkoper:  
 
Identificatienummer (bv. Partij- of voorraadnummer) 
 

Productbenaming 

 
Componenten 
(Vermeld alle componenten die het product bevat/die het laatst in het productieproces zijn gebruikt 
 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
Ik verklaar dat dit product noch “met” noch “door” ggo’s is vervaardigd in de betekenis van deze termen zoals die werden gebruikt 
in de artikelen 2 en 9 van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad. Ik beschik niet over informatie waaruit zou blijken dat deze 
verklaring onjuist is.  
 
Bijgevolg verklaar ik dat het hierboven genoemde product voldoet aan artikel 9 van Verordening (EG) nr. 834/2007, wat betreft het 
verbod op het gebruik van ggo’s. Ik verbind mij ertoe onze klant en zijn controleorgaan/controlerende autoriteit onmiddellijk te 
verwittigen indien deze verklaring wordt ingetrokken of gewijzigd, of indien informatie aan het licht komt die de juistheid van 
deze verklaring ondermijnt.  
 
Ik geef toestemming aan het controleorgaan of de controlerende autoriteit, als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
834/2007, dat/die toezicht heeft op onze klant, om de juistheid van deze verklaring te verifiëren en zo nodig monsters voor een 
analysetest te nemen. Ik stem tevens in met de eventuele overdracht van deze taak aan een onafhankelijke instantie die 
schriftelijk door het controleorgaan is is aangewezen.  
 
Ondergetekende aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze verklaring.  
 
Land, plaats, datum, handtekening van de verkoper:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfsstempel van de verkoper (in voorkomend geval):  
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Tabel 1: Additieven 

	  

Bereiding van 
levensmiddelen  
van: 

Code Benaming 

Plantaardige 
oorsprong 

Dierlijke 
oorsprong 

Bijzondere voorwaarden 

E153 Carbo medicinalis 
vegetabilis 

 x - Met een laagje gemalen 
houtskoolbedekte geitenkaas 

- ‘Morbier’-kaas 
E160b* Annatto, bixine, 

norbixine 
 x - Red Leicestern-kaas 

- Double Gloucestern-kaas 
- Cheddar 
- Mimolette-kaas 

E170 Calciumcarbonaat x x - Mag niet als kleurstof gebruikt 
worden 

- Mag niet worden gebruikt om 
producten met calcium te verrijken 

E220 of 
E224 

Zwaveloxide of 
Kaliumsulfiet 

x 
x 

x - In vruchtenwijnen (*) zonder 
toegevoegde suiker (met inbegrip 
van appel- en perenwijn) 

- Of in honingwijn (**) 
 
(*) uit andere vruchten dan druiven 
(**) uitgedrukt als SO2 in mg/liter 

E223 Natriummetabi-
sulfiet 

 x Schaal- en schelpdieren (2)  

E250 of 
E252 

Natriumnitriet of 
Kaliumnitraat 

 x 
x 

Voor vleesproducten (1) 

 
Voor E250: indicatie inzake de toegevoegde 
hoeveelheid, uitgedrukt als NaNo2: 80 mg/kg 
Voor E252: indicatie inzake de toegevoegde 
hoeveelheid, uitgedrukt als NaNo3: 80 mg/kg 
 
Voor E250: maximaal toegestane residu 
uitgedrukt als NaNo3: 50 mg/kg 
Voor E252: maximaal toegestande residu 
uitgedrukt als NaNo3: 50mg/kg 

E270 Melkzuur x x  

E290 Koolstofdioxide x x  

E296 Appelzuur x   

E300 Ascorbinezuur x x Vleesproducten(2) 

E301 Natriumascorbaat  x Vleesproducten(2) in verband met nitrieten of 
nitraten 

E306* Sterk 
tocoferolhoudend 
extract 

x x Antioxidant in oliën en vetten 

E322* Lecithinen x x Zuivelproducten(2) 

E325 Natriumlactaat  x Producten op basis van melk en 
vleesproducten 

E330 Citroenzuur x   

E330 Citroenzuur  x Schaal-, schelp- en weekdieren(2) 

E331 Natriumnitraten  x  

E333 Calciumcitraten x   

E334 Wijnsteenzuur 
(L(+)-) 

x   
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E335 Natriumtartraten x   

E336 Kaliumtartraten x   

E341(i) Monocalcium-
fosfaat 

x  Rijsmiddel voor zelfrijzend bakmeel 

E392* Extracten van 
rozemarijn 

x x Alleen wanneer afkomstig van biologische 
productie 

E400 Alginezuur x x Producten op basis van melk(2) 

E401 Natriumalginaat x x Producten op basis van melk(2) 

E406 Agar-agar x x Producten op basis van melk en 
vleesproducten(2) 

E407 Carrageen x x Producten op basis van melk(2) 

E410* Johannesbroodpit-
meel 

x x  

E412* Guarpitmeel x x  

E414* Arabische gom x x  

E415 Xanthaangom x x  

E422 Glycerol x  Voor plantenextracten 

E440* Pectine x x Producten op basis van melk(2) 

E464 Hydroxypropyl-
methylcellulose 

x x Materiaal voor het omhulsel van capsules 

E500 Natriumcarbonate
n 

x x ‘Dulche de Leche’(3) zureroomboter en 
zuremelkkaas 

E501 Kaliumcarbonaten x   

E503 Ammonium-
carbonaten 

x   

E504 Magnesium- 
carbonaten 

x   

E509 Calciumchloride  x Doen coaguleren van melk 

E516 Calciumsulfaat x  Drager 

E524 Natriumhydroxide x  Oppervlaktebehandeling van ‘Laugengebäck’ 

E551 Siliciumdioxide x  Antiklontermiddel voor kruiden en 
specerijen 

E553b Talk x x Deklaag op vleesproducten 

E938 Argon x x  

E939 Helium x x  

E941 Stikstof x x  

E948 Zuurstof x x  
 
(1) Dit additief mag uitsluitend worden gebruikt wanneer tot genoegen van de bevoegde autoriteit is aangetoond dat er geen 
technologisch alternatief is dat dezelfde garanties biedt en/of specifieke kenmerken van het product handhaaft.  
(2) De beperking betreft alleen dierlijke producten. 
(3) “Dulche de leche” of “Confiture de lait” is een zachte, rijke bruine crème die wordt bereid door het inkoken van gezoete melk.  
*: additieven die afgeleid zijn van een agrarisch product.  
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Tabel 2: Technische hulpstoffen 
 

Benaming 

Bereiding van 
levensmiddelen van 
plantaardige 
oorsprong 

Bereiding van 
levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong 

Bijzondere voorwaarden 

Water 

x x Drinkwater in de zin van 
Richtlijn 98/83/EG van de 
Raad 

Calciumchloride x  Coagulatiemiddel 

Calciumcarbonaat x   

Calciumhydroxide x   

Calciumsulfaat x  Coagulatiemiddel  
Magnesiumchloride (of 
nigari) 

x  
Coagulatiemiddel 

Kaliumcarbonaat x  Drogen van druiven 

Natriumcarbonaat x  Suikerproductie 

Melkzuur 

x x Voor de regeling van de pH 
van het pekelbad bij de 
kaasbereiding (1) 

Citroenzuur 

x x Voor de regeling van de pH 
van het pekelbad bij de 
kaasbereiding (1) 
Olieproductie en hydrolyse 
van zetmeel (2)  

Natriumhydroxide 

x  Suikerproductie 
Olieproductie uit 
koolzaad/raapzaad 
(Brassica spp.) 

Zwavelzuur 
x x Gelatineproductie (1) 

Suikerproductie (2) 

Zoutzuur 

 x Gelatineproductie: voor de 
regeling van de PH van het 
pekelbad bij de bereiding 
van Gouda, Edam, 
Maasdammer kaas 
Boerenkaas, Friese en 
Leidse Nagelkaas 

Ammoniumhydroxide  x Gelatineproductie 

Waterstofperoxide  x Gelatineproductie 

Koolstofdioxide x x  

Stikstof x x  

Ethanol x x Oplosmiddel 

Looizuur x  Hulpstof bij filteren 

Eiwitalbumine x   

Caseïne x   

Gelatine x   

Isinglass x   

Plantaardige oliën 

x x Plaatsmeermiddel, 
losmiddel of 
antischuimmiddel 

Siliciumdioxydegel of 
colloïdale oplossing 

x  
 

Actieve kool x   
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Talk 

x  In overeenstemming met 
de bijzondere 
zuiverheidseisen voor het 
levensmiddelenadditief 
E559 

Bentoniet 

x x Klaringsmiddel voor 
honingwijn(1)  in 
overeenstemming met de 
bijzondere 
zuiverheidseisen voor het 
levensmiddelenadditief 
E558 

Kaolien 

x x Propolis(1) – in 
overeenstemming met de 
bijzondere 
zuiverheidseisen voor het 
levensmiddelenadditief 
E559 

Cellulose x x Gelatineproductie (1) 

Diatomeeënaarde x x Gelatineproductie (1) 

Perliet x x Gelatineproductie (1) 

Hazelnootdoppen x   

Rijstmeel x   

Bijenwas x  Losmiddel 

Carnaubawas x  Losmiddel 
 
(1) De beperking betreft alleen dierlijke producten. 
(2) De beperking betreft alleen plantaardige producten.  
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Model voor het controlecertificaat 
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Lijst van derde landen van waaruit mag ingevoerd worden   
	  

ARGENTINIË 
 
1. Productcategorieën: 
	  

a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b. Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten (B), met uitzondering van dieren en dierlijke 

producten die zijn voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen inzake 
omschakeling 

c. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D), met uitzondering van dierlijke 
producten die voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen inzake 
omschakeling. (met uitzondering van wijn en gist)  

d. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 
	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A,B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
cetagorie D die zijn geproduceerd in Argentinië. 
 
3. Productienormen: Ley 25 127 sobre "Producción ecológica, biológica y organica". 
 
4. Bevoegde autoriteit: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, 
www.senasa.gov.ar 
 
5. Controleorganen: 

- AR-BIO-001:Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar 
- AR-BIO-002: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos 

Agropecuarios Organicos SRL (Argencert), www.argencert.com 
- AR-BIO-003: Letis SA, www.letis.org 
- AR-BIO-004: Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar/en 

	  

6. Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecifieerd 
	  

AUSTRALIË 
	  

1. Productcategorieën: 
	  

a) Onverwerkte plantaardige producten  (A) (met uizondering van zeewier) 
 

b) Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D) (met uitzondering van wijn en 
gist) hoofdzakelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong. 

c) Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 
	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie D die zijn geteeld in Australië. 
 
3. Productienormen: National standard for organic and bio-dynamic produce 
 
4. Bevoegde autoriteit: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, 
www.aqis.gov.au 
	  

5. Controleorganen en controlerende autoriteiten: 
- AU-BIO-001: Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.aco.net.au 
- AU-BIO-002: Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au 
- AU-BIO-003: Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au 
- AU-BIO-004: NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au 
- AU-BIO-005: Organic Food Chain Pty LId (OFC), www.organicfoodchain.com.au 
- AU-BIO-006: AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au 
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6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.  
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecifeerd 
	  

CANADA 
	  

I. Productcategorieën: 
a) Onverwerkte plantaardige producten (A)  
b) Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten (B) 
c) Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D)(met uitzondering van wijn) 
d) Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (E) 
e) Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

	  

	   	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A,B en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
de categorieën D en E die zijn geproduceerd in Canada. 
 
3. Productienormen: Organic Products Regulation 
 
4. Bevoegde autoriteit: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 
	  

5. Controleorganen: 
- CA-ORG-001: Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca 
- CA-ORG-002: British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), 
www.certifiedorganic.bc.ca 
- CA-0RG-003: Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org 
- CA-ORG-004: Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com 
- CA-0RG-005: Consorzio per il ControIlo dei Prodotti Biologici Societ a responsabilita limitata (CCPB SRL), 
www.ccpb.it 
- CA-ORG-006: Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com 
- CA-ORG-007: Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca 
- CA-ORG-008: Global Organic Alliance, www.goa-online.org 
- CA-ORG-009: International Certification Services Incorporaled (ICS), www.ics-intl.com 
- CA-ORG-010: LETIS SA, www.letis.org 
- CA-ORG-011: Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org 
- CA-ORG-012: Organic Certifïers, www.organiccertifiers.com 
- CA-ORG-013: Organic Crop Illlprovement Association (OCIA), www.ocia.org 
- CA-ORG-014: Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM),  
www.opalll-mb.com 
- CA-ORG-015: Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca 
- CA-ORG-016: Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca 
- CA-ORG-017: Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com 
- CA-ORG-018: Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org 
- CA-ORG-019: Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org 
- CA-ORG-020: SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com 
	  

	  

6. Autoriteit die het certificaat afgeeft: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: 30 juni 2014. 
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COSTA RICA 
	  

1. Productcategorieën: 
 

a) Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b) Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D) (met uitzondering van wijn en 

gist) 
c) Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie D  
die zijn geproduceerd in Costa Rica. 
 
3. Productienormen: Reglamento sobre la agricultura orgánica. 
 
4. Bevoegde autoriteit: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
www.sfe.go.cr 
 
5. Controleorganen: 

- CR_BIO-001: S Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
www.sfe.go.cr 

- CR-BIO-002:BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com 
- CR-BIO-003: Eco-LOG ICA, www.eco-Iogica.com 
- CR-BIO-004: Control Union Certifications, www.cuperu.com 
- CR-BIO-006: Primus Labs, esta, www.primuslabs.com 

 
6. Autoriteit die het certificaat afgeeft: Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd 
	  

	  

INDIA 
	  

1. Productcategorieën: 
a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie D die zijn geproduceerd in India. 
 
3. Productienormen: National Programme for Organic Production. 
 
4. Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, 
www.apeda.com/organic 
 
5. Controleorganen en controlerende autoriteiten: 

- IN-ORG-001: Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicerl.nel 
- IN-ORG-002: APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in 
- IN-ORG-003: Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in 
- IN-ORG-004: Control Union Certifications, www.controlunion.com 
- IN-ORG-005: ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in 
- IN-ORG-006: Food Cert India Pvl. Ltd, www.foodcert.in 
- IN-ORG-007: IMO Control Private Limited, www.imo.ch 
- IN-ORG-008: Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org 
- IN-ORG-009: ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), 

www.iscoporganiccertification.com 
- IN-ORG-010: Lacon Quality Certification Pvl. Ltd, www.laconindia.com 
- IN-ORG-011:Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com 
- IN-ORG-012: OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in 
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- IN-ORG-013: SGS India Pvl. Ltd, www.in.sgs.com 
- IN-ORG-014:Uttarakhand State Organic Certification Agency, 

www.organicuttarakhand.org/certification.html 
- IN-ORG-015: Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com 
- IN-ORG-016: Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), 

http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp 
- IN-ORG-017: Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com 
- IN-ORG-018:Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net 
- IN-0RG-019: TUV India Pvl. Ltd, www.tuvindia.co.in/O_mngmt_sys_cert/orgcert.htm 
- -IN-ORG-020: Intertek India Pvt.Ltd, www.intertek.com 
- -IN-ORG-021: Madhya Pradesh Dtate Organic Certification Agency (MPSOCA), www. mpkrishi.org 
- -IN-ORG-022:Biocert India Pvt.Ltd, indore, www.biocertindia.com 

 
6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecifeerd 
	  

	  

ISRAËL 
	  

1. Productcategorieën: 
a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (bestaande uit één of meer 

ingrediënten van plantaardige oorsprong) (D) (met uitzondering van wijn en gist) 
c. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie D die zijn geproduceerd in Israël of die in Israël zijn ingevoerd: 

- hetzij uit de Unie 
- hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend. 
 
3. Productienormen: National Standard for organically grown plants and their products. 
 
4. Bevoegde autoriteit: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 
 
5. Controleorganen en controlerende autoriteiten: 

- IL-ORG-002: AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agriolco.il 
- IL-ORG-003:IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il 
- IL-ORG-005: LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il 
- IL-ORG-004: Plant Protection and lnspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 
- IL-ORG-001: Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il 

 
6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecifeerd 
	  

	  

JAPAN 
	  

1. Productcategorieën: 
a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel  bestaande uit één of meer 

plantaardige ingrediënten (D)( met uitzondering van wijn en gist) 
c. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

	  

2. Oorsprong: producten van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie D die zijn geproduceerd in Japan  
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3. Productienormen: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF 
of October 27, 2005); Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of 
MAFF of October 27, 2005). 
 
4. Bevoegde autoriteiten: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maffgo.jp/j/jas/index.html 
Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 
 
5. Controleorganen: 

- JP-BIO-001: Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org 
- JP-BIO-002: AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com 
- JP-BIO-003: NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp 
- JP-BIO-004Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp 
- JP-BIO-005: Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic 
- JP-BIO-006: Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp 
- JP-BIO-007: Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp 
- JP-BIO-008: OCIA Japan, www.ocia-jp.com 
- JP-BIO-009: Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en 
- JP-BIO-010:Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/-yusuikyo 
- JP-BIO-011:ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for 

Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net 
- JP-BIO-012: Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome 
- JP-BIO-013: Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki 
- JP-BIO-014: AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm 
- JP-BIO-015: SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/jalhomejp_v2.htm 
- JP-BIO-016: Ehime Organic Agricultural Association, 

wwwI2.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html 
- JP-BIO-017: Center for Eco-design Certification Co., Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html 
- JP-BIO-018: Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.col11 
- JP-BIO-019: Japan Eco-system Fanning Association, www.npo-jefa.com 
- JP-BIO-020:Hiroshima Environment & Health Association, 

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html 
- JP-BIO-021: Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp 
- JP-BIO-022: Organic Certification Organization Co., Ltd, www.oc045.net 
- JP-BIO-023: Minkan Inasaku Kenkyyujo Ninsyo Center, http://inasaku.or.tv/center 
- JP-BIO-024:Aya town, miyazaki, Japan, http://www.town.aya. miyazaki.jp/ayatown/  
- JP-BIO-025: Tokushima Organic Certified Association, http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki 
- JP-BIO-026: Association of Certified Organic Hokkaido, http://www.acohorg.org 
- -JP-BIO-027: NPO Kumamoto Organic Agriculture Association, 

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html 
- -JP-BIO-028: NPO Kumamoto Organic Agriculture Association, 

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html 
- -JP-BIO-029: Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO, 

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html, http://www.life-silver.com/jas/  
 
6. Organisaties die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd 
	  

	  

ZWITSERLAND 
	  

1 . Productcategorieën: 
 

a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier en producten uit 
omschakelingsperiode) 

b. Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten (B) (met uitzondering van producten uit de 
omschakelingsperiode),  
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c. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel  (met uitzondering van producten 
die ingrediënten bevatten afkomstig van biologische landbouw in omschakeling)(D)( met 
uitzondering van gist) 

d. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (met uitzondering van producten die 
ingrediënten bevatten afkomstig van biologische landbouw in omschakeling) )(E) 

e. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 
	  

	   	  

2. Oorsprong: producten  van de categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
de categorieën D en E die in Zwitserland zijn geproduceerd of die in Zwitserland zijn ingevoerd: 

- hetzij uit de Unie, 
- hetzij uit een derde land waarvoor Zwitserland heeft erkend dat de producten in dat derde land 

zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke in 
de Zwitserse wetgeving zijn vastgesteld. 

 
3. Productienormen: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant 
products and foodstuffs. 
 
4. Bevoegde autoriteit: Federal Office for Agriculture FOAG, 
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en 
 
5. Controleorganen: 

- CH-BIO-086: Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch 
- CH-BIO-006: bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch 
- CH-BIO-004: Institut 11ir Marktökologie (IMO); www.imo.ch 
- CH-BIO-038: ProCert Safety AG, www.procert.ch 

 
6. Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2013. 
	  

	  

TUNESIË 
	  

1. Productcategorieën: 
 

a. Onverwerkte plantaardige producten (A)  
b. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D) (met uitzondering van wijn en 

gist) voornamelijk bestaande uit één of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong 
c. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

 
2. Oorsprong: de producten van categorieën A en F en biologisch geteelde ingrediënten in  producten  van 
categorie D  die zijn geproduceerd in Tunesië. 
 
3. Productienormen: Loi n° 99-30 du 5 avril 1999 relative à I’agriculture biologique: arrêté du ministre de 
l’Agriculture du 28 février 2001 portant approbalion du cahier des charges type de la production végétale 
selon le mode biologique. 
 
4. Bevoegde autoriteit: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn 
 
5. Controleorganen: 

- TN-BIO-001: Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com 
- TN-BIO-002: Istituto Mediterraneo di Certillcazione IMC, www.imcerl.it 
- TN-BIO-005: Instituto per la certillcazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info 
- TN-BIO-003: BCS, www.bcs-oeko.com 
- TN-BIO-004: Lacon, www.lacon-institute.com 
- TN-BIO-006: Institur National de la Normalisation et de la Propri2té Intelectuelle (INNORPI), 

www.innorpi.tn 
- TN-BIO-007: Suolo e Salute, www.suoloesalute.it 
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6. Organisaties die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2014. 
	  

VERENIGDE STATEN 
	  

1. Productcategoriën: 
 

a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (Met betrekking tot geïmporteerde appelen en peren 
moet een door het bevoegde controleorgaan of door de bevoegde controlerende autoriteit 
afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit fruit tijdens het productieproces 
niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van bacterievuur (zoals tetracycline en 
streptomycine) 

b. Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten (B) 
c. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D). Met betrekking tot 

geïmporteerde verwerkte appelen en peren moet een door het bevoegde controleorgaan of door de 
bevoegde controlerende autoriteit afgegeven certificaat worden overgelegd waaruit blijkt dat dit 
fruit tijdens het productieproces niet is behandeld met antibiotica ter bestrijding van 
bacterievuur (zoals tetracycline en streptomycine) 

d. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als veevoeder (E) 
e. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 

 
 
2. Oorsprong: de producten van categorieën A, B en F  en  biologisch geteelde  ingrediënten in  producten  
van categorie D en E  die zijn geteeld in de VS, in de VS zijn ingevoerd  en in de VS zijn verwerkt of verpakt 
overeenkomstig de wetgeving van de VS.  
 
3. Productienormen: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program 
(7 CFR 205) 
 

4. Bevoegde autoriteit: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service 
(AMS), www.usda.gov 
 
5. Controleorganen: 
 

- US-ORG-001: A Bee Organic ,www.abeeorganic.com  
- US-ORG-002: Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com  
- US-ORG-003: Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org  
- US-ORG-004: BCS - Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com/en_ index.html  
- US-ORG-005: BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/ index.php  
- US-ORG-006: CCOF Certification Services, www.ccof.org  
- US-ORG-007: Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov  
- US-ORG-008: Control Union Certifications, www.skalint.com 
- US-ORG-009 : Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/ regulatory/plant_industry/ 

organic_certification  
- US-ORG-010: Ecocert S.A, www.ecocert.com  
- US-ORG-011: Georgia Crop Improvement Association, Inc, www.certifiedseed.org,  
- US-0RG-012: Global Culture, www.globalculture.us 
- US-ORG-013: Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org  
- US-ORG-014: Global Organic Certification Services , www.globalorganicservices.com  
- US-ORG-015: Idaho State Department of Agriculture, www.agri.idaho.gov/ 

Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganic Home.php  
- US-ORG-016: Indiana Certified Organic LLC, www.indianacertifiedorganic.com  
- US-ORG-017: International Certification Services, Inc., www.ics-intl.com  
- US-ORG-018: Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship, www.agriculture.state.ia.us  
- US-ORG-019: Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr.com/marketing/ 

plantmktg/organic/index.htm  
- US-ORG-020: LACON GmbH, www.lacon-institut.com  
- US-ORG-022: Marin County, www.co.marin.ca.us/depts/ag/ main/moca.cfm  
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- US-ORG-023: Maryland Department of Agriculture, 
www.mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certifed_md_organic_farms.aspx  

- US-ORG-024: Mayacert S.A., www.mayacert.com  
- US-ORG-025: Midwest Organic Services Association, Inc., www.mosaorganic.org  
- US-ORG-026: Minnesota Crop Improvement Association, www.mncia.org  
- US-ORG-027: MOFGA Certification Services, LLC, www.mofga.org  
- US-ORG-028: Montana Department of Agriculture, 

www.agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html 
- US-ORG-029: Monterey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics  
- US-ORG-030: Natural Food Certifiers, www.nfccertification.com  
- US-ORG-031: Nature’s International Certification Services, www.naturesinternational. com  
- US-ORG-032: Nevada State Department of Agriculture, http://www.agri.state.nv.us  
- US-ORG-033: New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, 

http://agriculture.nh. gov/divisions/markets/ organic_certification.htm  
- US-ORG-034: New Jersey Department of Agriculture, www.state.nj.us/agriculture 
- US-ORG-035: New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, http://nmdaweb.nmsu.edu/ 

organics-program/Organic%20 Program.html  
- US-ORG-036: NOFA-New York Certified Organic, LLC, http://www.nofany.org  
- US-ORG-037: Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org  
- US-ORG-038: OIA North America, LLC, www.oianorth.com  
- US-ORG-039: Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us 
- US-ORG-040: OneCert, www.onecert.com  
- US-ORG-041: Oregon Department of Agriculture, www.oregon.gov/ODA/CID  
- US-ORG-042: Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org  
- US-ORG-043: Organic Certifiers, Inc., http://www.organiccertifiers .com  
- US-ORG-044: Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org  
- US-ORG-045: Organic National & International Certifiers (ON&IC), http://www.on-ic.com  
- US-ORG-046: Organizacion Internacional Agropecuraria, www.oia.com.ar  
- US-ORG-047: Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org  
- US-ORG-048: Primuslabs.com, www.primuslabs.com  
- US-ORG-049: Pro-Cert Organic Systems, Ltd, www.pro-cert.org  
- US-ORG-050: Quality Assurance International, www.qai-inc.com  
- US-ORG-051: Quality Certification Services, www.QCSinfo.org  
- US-ORG-052: Rhode Island Department of Environmental Management, www.dem.ri.gov/programs/ 

bnatres/agricult/orgcert.htm  
- US-ORG-053: Scientific Certification Systems, www.SCScertified.com  
- US-ORG-054: Stellar Certification Services, Inc., http://demeter-usa.org/ 
- US-ORG-055: Texas Department of Agriculture, 

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms.organics.aspx 
- US-ORG-056 : Utah Department of Agriculture, http://ag.utah.gov/divisions/ 

plant/organic/index.html  
- US-ORG-057: Vermont Organic Farmers, LLC, http://www.nofavt.org  
- US-ORG-058: Washington State Department of Agriculture, http://agr.wa.gov/Food 

Animal?Organic/default.htm  
- US-ORG-059: Yolo County Department of Agriculture, www.yolocounty.org/Index. aspx?page=501 
- US-ORG-060: Institute for Marjetecology (IMO), http://imo.ch/ 

 
6. Organisaties die het certificaat afgeven: zoals in punt 5. 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015. 
 
NIEUW-ZEELAND 
	  

1. Productcategoriën: 
  

a. Onverwerkte plantaardige producten (A) (met uitzondering van zeewier) 
b. Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten (B) (met uitzondering van dieren en dierlijke 

producten die zijn voorzien van aanduidingen aangaande omschakeling of die zijn bestemd om 
daarvan te worden voorzien) 
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c. Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (D)( met uitzondering van wijn en 
gist)( ) (met uitzondering van dieren en dierlijke producten die zijn voorzien van aanduidingen 
aangaande omschakeling of die zijn bestemd om daarvan te worden voorzien) 

d. Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad (F) 
 

2. Oorsprong: producten van de categorie A,B en F en  biologisch geteelde ingrediënten in producten van 
categorie  D die in Nieuw-Zeeland zijn geproduceerd of die in Nieuw-Zeeland zijn ingevoerd: 

- hetzij uit de Unie 
- hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend, 
- hetzij uit een derde land waarvan de productievoorschriften en het controlesysteem als 

gelijkwaardig aan het MAF 'Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic 
Production' zijn erkend op basis van garanties en informatie die de bevoegde autoriteit van dit 
land overeenkomstig de door het MAF vastgestelde bepalingen heeft verstrekt, en mits alleen 
biologisch geproduceerde ingrediënten in NieuwZeeland worden ingevoerd die bestemd zijn om, 
tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten 
van categorie D  die in Nieuw-Zeeland worden bereid. 

 
3. Productienormen: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production 
 
4. Bevoegde autoriteit: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). 
http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ 
 
5. Controleorganen: 
- NZ-BIO-001:Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), 
http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ 
- NZ-BIO-002: AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz 
- NZ-BIO-003: BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz 
 
6. Autoriteit die het certificaat afgeeft: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 
 
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.  
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Lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en controlerende 
autoriteiten   
 
Voor de doeleinden van deze bijlage worden de productcalegorieën aangeduid met de volgende codes: 
 

A: Onverwerkte plantaardige producten 
B: Levende dieren of onverwerkre dierlijke producten 
C: Aquacultuurproducten 
D: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (*) 
E: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (*) 
F: Zaaizaad en teeltmateriaal 

	  

De website overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder e), waar de lijst kan worden gevonden van de 
marktdeelnemers die aan het controlesysteem zijn onderworpen, alsmede een contactpunt waar 
gemakkelijk informatie kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken 
productcategorieën, alsmede over de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten, 
kan voor elk controleorgaan of elke controlerende autoriteit op het in punt 2 bedoelde internetadres 
worden gevonden, tenzij anders vermeld. 
	  

Agreco R.F. Göderz GmbH 
1. Adres: Mündener Strase 19, 37218 Witzenausen, DUITSLAND 
2. Internetadres:  http://agrecogmbh.de 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Azerbeidzjan AZ-BIO-151 - - - X - - 
Kameroen CM-BIO-151 X - - X - - 
Moldavië MD-BIO-151 X - - X - - 
Ghana GH-BIO-151 X - - X - - 
	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Albinspekt 
1. Adres: Rruga ded Gjon Luli, Pall.5, Shk, Ap.8, 1000 Tirana, ALBANIE 
2. Internetadres: http://www.albinspekt.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Albanië AL-BIO-139 X X - X - - 
Kosovo XK-BIO-139 X X - X - - 
	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Argencert SA 
1. Adres: bernardo de Irigoyen 972 4 piso “B”, C1072AAT Buenos Aires, ARGENTINIE 
2. Internetadres: http://www.argencert.co.ar 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Chili CL-BIO-138 X - - X - - 
Paraguay PY-BIO-138 X - - X - - 
Uruguay UY-BIO-138 X - - X - - 
	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Control Union Certifications 
1. Adres: meeuwenlaan 4-6; 8011 BZ, Zwolle, NEDERLAND 
2. Internetadres: http://certification.controlunion.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Albanië AL-BIO-149 X - - X - - 
China CN-BIO-149 X - - X - - 
Colombia CO-BIO-149 X - - X - - 
Dominicaanse 
republiek DO-BIO-149 

X - - X - 
- 

Ecuador EC-BIO-149 X - - X - - 
Ethiopië ET-BIO-149 X - - X - - 
Filipijnen PH-BIO-149 X - - X - - 
Ghana GH-BIO-149 X - - X - - 
Indonesië ID-BIO-149 X - - X - - 
Iran IR-BIO-149 X - - X - - 
Ivoorkust CI-BIO-149 X - - X - - 
Korea KR-BIO-149 X - - X - - 
Kirgizistan KG-BIO-149 X - - X - - 
Macedonië MK-BIO-149 X - - X - - 
Maleisië MY-BIO-149 X - - X - - 
Mauritius MU-BIO-149 X - - X - - 
Mexico MX-BIO-149 X - - X - - 
Nepal NP-BIO-149 X - - X - - 
Oekraïne UA-BIO-149 X - - X - - 
Pakistan PK-BIO-149 X - - X - - 
Paraguay PY-BIO-149 X - - X - - 
Peru PE-BIO-149 X - - X - - 
Singapore SG-BIO-149 X - - X - - 
Sri Lanka LK-BIO-149 X - - X - - 
Tanzanië TZ-BIO-149 X - - X - - 
Thailand TH-BIO-149 X - - X - - 
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Timor-Leste TL-BIO-149 X - - X - - 
Turkije TR-BIO-149 X - - X - - 
Uruguay UY-BIO-149 X - - X - - 
Verenigde 
Arabische 
Emiraten AE-BIO-149 

X - - X - 

- 
Vietnam VN-BIO-149 X - - X - - 
Zuid-Afrika ZA-BIO-149 X - - X - - 
	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

IMO Control Private Limited 
1. Adres: No. 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th 'G' Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, India 
2. Internetadres: http://www.imo.ch 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-147 X - X - - - 
Bangladesh BD-BIO-147 X - X - - - 
Bhutan BT-BIO-147 X - X - - - 
Filipijnen PH-BIO-147 X - X - - - 
Indonesië ID-BIO-147 X - X - - - 
Iran IR-BIO-147 X - X - - - 
Nepal NP-BIO-147 X - X - - - 
Pakistan PK-BIO-147 X - X - - - 
Sri Lanka LK-BIO-147 X - X - - - 
Thailand TH-BIO-147 X - X - - - 
Vietnam VN-BIO-147 X - X - - - 
	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

IMO Institut für Marktökologie GmbH 
1. Adres:  Postfach 100934, 78409 Konstanz, DUITSLABD 
2. Internetadres:  http://www.imo.ch 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Armenië AM-BIO-146 X - - - - - 
Azerbeidzjan AZ-BIO-146 X - - - - - 
Turkije TR-BIO-146 X - - X X - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.  
1. Adres: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italy 
2. Internetadres: http://www.imcert.it 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Egypte EG-BIO-136 X X - X - - 
Libanon LB-BIO-136 X X - X - - 
Marokko MA-BIO-136 X - - X - - 
Syrië SY-BIO-136 X - - - - - 
Tunesië TN-BIO-136 - X - - - - 
Turkije TR-BIO-136 X X - X - - 
	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Letis S.A. 
1. Adres: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina 
2. Internetadres: http://www.letis.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Argentinië AR-BIO-135 - - X - - - 
Canada CA-BIO-135 - - - X - - 
Paraguay PY-BIO-135 X - - X - - 
Peru PE-BIO-135 X - X - - - 
Uruguay UY-BIO-135 X - - - - - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Onecert, Inc 
1. Adres: 427 North 33rd Street, Lincoln,NE 68503-3217 USA 
2. Internetadres: http://www.onecert.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Nepal NE-BIO-152 X - - X - - 
Samoa WS-BIO-152 X - - X - - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Organic Control System 
1. Adres: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Srbija 
2. Internetadres: www.organica.rs 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Servië RS-BIO-162 X - - X - - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 
	  

	  

QC&L GmbH 
1. Adres: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Germany  
2. Internetadres: http://www.qci.de 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Azerbeidzjan AZ-BIO-153 X - - X - - 
Belize BZ-BIO-153 X - - X - - 
Marokko MA-BIO-153 X - X X - - 
Oekraïne UA-BIO-153 X - - X - - 
Sri Lanka LK-BIO-153 X - - X - - 
Thailand TH-BIO-153 X - - X - - 
	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Soil Association certification Limited 
1. Adres: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom 
2. Internetadres: http://www.soilassociation.org/certification 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Belize  BZ-BIO-142  X -  -  X -  -  

Colombia CO-BIO-142  -  -  -  X  -  -  

Egypte EG-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Ghana  GH-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Iran  IR-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Kameroen  CM-BIO-142  -  -  -  X  -  -  

KenIa  KE-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Oeganda  UG-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Thailand  TH-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

Venezuela  VE-BIO-142  X  -  -  -  -  -  

Zuid-Afrika  ZA-BIO-142  X  -  -  X  -  -  

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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ÖkoP Zertifizierungs GmbH 
1. Adres: Schlesische Strase 17d, 94315 Straubing, DUITSLAND 
2. Internetadres: http://www.oekop.de 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Servië RS-BIO-133 X - - X - - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Jona-Japan 
1. Adres: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
2. Internetadres: http://jona-japan.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

China  CN-BIO-145  X -  -  X -  -  

Taiwan  TW-BIO-145  X  -  -  X  -  -  

Japan  JP-BIO-145  X  -  -  X  -  -  

 

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Organska Kontrola 
1. Adres: Hamdije Čmerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina 
2. Internetadres: http://www.organskakontrola.ba 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Bosnië-
Herzegovina 

BRS-BIO-101 X - - X - - 

Montenegro ME-BIO-101 X - - X - - 

Servië RS-BIO-101 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
 
	  

CCPB Sri 
1. Adres: Via Jacopo Barozzi N.B, 40126 Bologna, Italië 
2. Internetadres: http://www.ccpb.ir 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

HR HR-BIO-102 - - - X - - 

China CN-BIO-102 X - - X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en mei 30 juni 2015 
	  

	  

Organic Food Development Center 
1. Adres: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China 
2. Internetadres: http://www.ofdc.org.cn 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

China CN-BIO-103 X - - X - - 
 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.c. 
I. Adres: Calle 16 de sepriembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, CP. 68026 
2. Internetadres: http://www.certimexsc.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Dominicaanse 
republiek 

DO-BIO-104 X - - - - - 

El Salvador SV-BIO-104 X - - - - - 

Guatemala GT-BIO-104 X - - - - - 

Mexico MX-BIO-104 X X - X - - 

        

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

California Certified Organic Farmers 
1. Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten 
2. internetadres: http://www.ccof.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën  
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-105 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-105 X - - X - X 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducenten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Organic Certifiers 
1. Adres: 6500 Casiras Pass Road, Ventura, CA 93001, Verenigde Staten 
2. Internetadres: http://www.organiccertifiers.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Filipijnen PH-BIO-106 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-106 X - - - - - 

Zuid-Korea KR-BIO-106 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Australian Certified Organic 
1. Adres: 18. Eton Street –PO Box 810-Nundah 4012, Queensland, AUSTRALIE 
2. Internetadres: http://www.aco.net.au/ 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Australië AU-BIO-107 - X - X - X 

China CN-BIO-107 X - - X - - 

Cook-eilanden CK-BIO-107 X - - - - - 

Fiji FJ-BIO-107 X - - X - - 

Falkland-eilanden FK-BIO-107 - X - - - - 

Hongkong HK-BIO-107 X - - X - - 

Indonesië ID-BIO-107 X - - X - - 

Zuid-Korea KR-BIO-107 - - - X - - 

Madagaskar MG-BIO-107 X - - X - - 

Maleisië MY-BIO-107 X - - X - - 

Papoea-Nieuw-
Guinea 

PG-BIO-107 X - - X - - 

Singapore SG-BIO-107 X - - X - - 

Taiwan TW-BIO-107 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-107 X - - X - - 

Vanuatu VU-BIO-107 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Organic Standard 
1. Adres: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Oekraïne 
2. Internetadres: http://www.organicstandard.com.ua 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
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Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Oekraïne UA-BIO-108 X X - X - - 

Wit-Rusland BY-BIO-108 X X - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 
1. Adres: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turkije 
2. Internetadres: http://www.elko.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Azerbeidzjan AZ-BIO-109 X - - X - - 

Georgië GE-BIO-109 X - - - - - 

Kazachstan KZ-BIO-109 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-109 X - - X - - 

Servië RS-BIO-109 X - - X - - 

Turkije TR-BIO-109 X X - X - - 

Oekraîne UA-BIO-109 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Organización Intemacional Agropecuaria 
1. Adres: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) - Acassuso, Buenos Aires - Argentinië 
2. Internetadres: http://www.oia.com.ar 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Uruguay UY-BIO-110 X X - X - - 

Brazilië BR-BIO-110 X - - - - - 

Argentinië UY-BIO-110 X X - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

International Certification Services, Inc. 
1. Adres: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, Verenigde Staten 
2. Internetadres: http://www.ics-intl.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-111 - - - X - - 

Frans-Polynesië PF-BIO-111 - - - X - - 

Canada CA-BIO-111 X - - X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Ecoglobe 
1. Adres: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Jerevan, Armenië 
2. Internetadres: http://www.ecoglobe.am 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Armenië AM-BIO-112 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-112 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Quality Assurance International 
1. Adres: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, Verenigde Staten 
2. Internetadres: http://www.qai-inc.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-113 X - - X - - 

Paraguay PY-BIO-113 X - - X - - 

Canada CA-BIO-113 X - - X - - 

	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproduclen 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

LibanCert 
1. Adres: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun - Baaklini Center - 4th floor, Beiroet, Libanon 
2. Internetadres: http://www.libancert.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Jordanië JO-BIO-114 X - - X - - 

Irak IQ-BIO-114  X  -  -  X -  -  

Libanon  LB-BIO-114  X  -  -  X  -  -  

Syrië SY-BIO-114  X  -  -  -  -  -  

	  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Istituto Certificazione Etica e Ambientale 
1. Adres: Via Nazario Samo 2, 40121 Bologna, Italië 
2. Internetadres: http://www.icea.info 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

AE-BIO-115 X X - X - - 

Albanië AL-BIO-115 X - - X - - 

Armenië AM-BIO-115 - X - X - - 

Ecuador EC-BIO-115 X - - X - - 

Japan JP-BIO-115 X - - X - - 

Kazachstan KZ-BIO-115 X - - - - - 

Libanon LB-BIO-115 - - - X - - 

Moldavië MD-BIO-115 X - - X - - 

Madagaskar MG-BIO-115 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-115 X X - X - - 

Maleisië MY-BIO-115 - - - X - - 

Rusland RU-BIO-115 X X - X   

San Marino SM-BIO-115 - - - X - - 

Senegal SN-BIO-115 X - - X - - 

Sri Lanka LK-BIO-115 X - - X - - 

Syrië SY-BIO-115 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-115 - - - X - - 

Turkije TR-BIO-115 X - - X - - 

Oekraïne UA-BIO-115       

Uruguay UY-BIO-115 X - - X - - 

Vietnam VN-BIO-115 - - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Oregon Tilth 
1. Adres: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Verenigde Staten 
2. Internetadrcs: http://tilth.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Canada  CA-BIO-116  -  -  -  X -  -  

Chili CL-BIO-116  X  -  -  X -  -  

China  CN-BIO-116  -  -  -  X -  -  

Mexico  MX-BIO-116  X  -  -  X  -  -  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 



Bio en de wet – verwerking van levensmiddelen - versie februari 2016 

 

	  

62 

Caucacert Ltd 
1. Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th Ooor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië 
2. Interneladres: hnp:/Iwww.caucascert.ge 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Georgië GE-BIO-117 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Bio Latina Certificadora 
1. Adres: Av. Alfredo Benavides 330, onc' 203, MiraOores, Lima 18, Peru 
2. Internetadres: hup:jjwww.biolatina.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en produetcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Peru PE-BIO-118 X X X X - - 

Bolivia BO-BIO-118 X X - X - - 

Nicaragua NI-BIO-118 X X - X - - 

Honduras HN-BIO-118 X - - X - - 

Colombia CO-BIO-118 X - - X - - 

Guatemala GT-BIO-118 X - - X - - 

Panama PA-BIO-118 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-118 X - - X - - 

Venezuela VE-BIO-118 X - - X - - 

El Salvador SV-BIO-118 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
 
The nationa! association for sustainable agriculture, Australia	  
1. Adres: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stiring SA 5152, Australië 
2. Internetadres: http://www.nasaa.com.au 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Indonesië ID-BIO-119 - - - X - - 

Sri Lanka LK-BIO-119 - - - X - - 

Nepal NP-BIO-119 - - - X - - 

Papoea Nieuw 
Guinea 

PG-BIO-119 - - - X - - 

Solomon Eilanden SB-BIO-119 - - - X - - 

Timor TL-BIO-119 - - - X - - 

Samoa WS-BIO-119 - - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Organic crop improvement association 
1. Adres: 1340 North Corner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Verenigde Staten 
2. Internetadres: http://www.ocia.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcaregorieën: 
	  

	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Guatemala GT-BIO-120 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-120 X - - X - - 

Nicaragua NI-BIO-120 X - - X - - 

Peru PE-BIO-120 X - - X - - 

El Salvador SV-BIO-120 X - - X - - 

Canada CA-BIO-120 X - - X - - 

Japan JP-BIO-120 X - - X - - 

	  

3. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
4. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Organic agriculture certification Thailand 
1. Adres: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, 
Nonthabuli 11000, 
Thailand 
2. Internetadres: http://www.actorganic-cert.or.th 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Birma/Myanmar MM-BIO-121 - - - X - - 

Indonesië ID-BIO-121 X - - X - - 

Laos LA-BIO-121 X - - X - - 

Maleisië MY-BIO-121 - - - X - - 

Nepal NP-BIO-121 - - - X - - 

Thailand TH-BIO-121 X - - X - - 

Vietnam VN-BIO-121 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Instituto Biodinamico Certificações 
1. Adres: Rua Dr. Costa LeiIe, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brazilië 
2. Internetadres: http://www.ibd.com.br 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Brazilië BR-BIO-122 X X - X X - 

China CN-BIO-122 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-122 - X - X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

IMO Control Latinoamérica Ltda. 
1. Adres: Calle Pasoskanki 21 34. Cochabamba, Bolivia 
2. Internetadres: http://www.imo.ch 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Bolivië BO-BIO-123 X - - X - - 

Colombia CO-BIO-123 X - - X   

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-123 X - - X - - 

Guatemala GT-BIO-123 X - - X - - 

Haïti HT-BIO-123 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-123 X - - X - - 

Nicaragua NI-BIO-123 X - - X - - 

Peru PE-BIO-123 X - - X - - 

Paraguay PY-BIO-123 X - - X - - 

El Salvador SV-BIO-123 X - - X - - 

Venezuela VE-BIO-123 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Uganda Organic Certification Ltd 
1. Adres: P.O. Box 33743 Kampala, Uganda 
2. Internetadres: http://www.ugocert.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Oeganda UG-BIO-124 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Center of Organic Agriculture in Egypt 
1. Adres: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypte 
2. Internetadres: http://www.coae-eg.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Egypte EG-BIO-125 X - - X - X 

Saoedi-Arabië SA-BIO-125 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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Bolicert Ltd 
1. Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 
2. Internetadres: http://www.bolicen.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Bolivië BO-BIO-126 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Washington State Department of Agriculture 
1. Adres: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, Verenigde Staten 
2. Internetadres: http://agr.wa.gov 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Verenigde Staten US-BIO-127 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Certisys 
1. Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, België 
2. Internetadres: http://www.certisys.eu 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Burkina Faso BF-BIO-128 X - - X - - 

Ghana GH-BIO-128 X - - X - - 

Mali ML-BIO-128 X - - X - - 

Senegal SN-BIO-128 X - - X - - 

Vietnam VN-BIO-128 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

Doalnara Certified Organic Korea, LLC 
1. Adres: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Zuid-Korea 
2. Internetadres: http://dcok.systemdcok.or.kr 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Zuid-Korea KR-BIO-128 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
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"BioGro New Zealand Limited" 
1. Adres: PO Box 9693 Malion Square, Wellington 6141, Nieuw-Zeeland 
2. Internetadres: http://www.biogro.co.nz 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Maleisië MY-BIO-130 - - - X - - 

Niue NU-BIO-130 X - - X - - 

Samoa WS-BIO-130 X - - X - - 

Vanuatu VU-BIO-130 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 
	  

	  

Abcert AG 
1. Adres: Martinstrasse 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Duitsland 
2. Internetadres: http://www.abcert.de 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Azerbeidzjan AZ-BIO-137 X - - X - - 

Wit-Rusland BY-BIO-137 X - - X - - 

Iran IR-BIO-137 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-137 X - - X - - 

Oekraïne UA-BIO-137 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Afrisco Certified Oganic, CC 
1. Adres: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, Zuid Afrika 
2. Internetadres: http://www.afrisco.net 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Zuid-Afrika ZA-BIO-155 X - - X - - 

Namibië NA-BIO-155 X - - - - - 

Mozambique MZ-BIO-155 X - - X - - 

Zambia ZM-BIO-155 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 

	  

AsureQuality Limited 
1. Adres: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nieuw-Zeeland 
2. Internetadres: http://www.organiccertification.co.nz 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
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Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Nieuw-Zeeland NZ-BIO-156 - - X X - - 

Cook-eilanden CK-BIO-156 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage 3 vallende producten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016. 

	  

Austria Bio Garantie GmbH 
1. Adres: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Oostenrijk 
2. Internetadres: http://www.abg.at 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Albanië AL-BIO-131 X - - - - - 

Armenië AM-BIO-131 X - - - - - 

Afghanistan AF-BIO-131 X - - - - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-131 X - - - - - 

Wit-Rusland BY-BIO-131 X - - - - - 

Bosnië-
Herzegovina 

BA-BIO-131 X - - - - X 

Kroatië HR-BIO-131 X X - - X X 

Cuba CU-BIO-131 X - - - - - 

Georgië GE-BIO-131 X - - - - - 

Iran IR-BIO-131 X - - - - - 

Irak IQ-BIO-131 X - - - - - 

Jordanië JO-BIO-131 X - - - - - 

Kazachstan KZ-BIO-131 X - - - - - 

Kosovo1 XK-BIO-131 X - - - - - 

Kirgizië KG-BIO-131 X - - - - - 

Libanon LB-BIO-131 X - - - - - 

Macedonië MK-BIO-131 X - - - - - 

Mexico MX-BIO-131 X - - - - - 

Moldavië MD-BIO-131 X - - - - - 

Montenegro ME-BIO-131 X - - - - - 

Rusland RU-BIO-131 X - - - - - 

Servië RS-BIO-131 X X - - - - 

Tadzjikistan TJ-BIO-131 X - - - - - 

Turkije TR-BIO-131 X X - - - - 

Turkmenistan TM-BIO-131 X - - - - - 

Oekraïne UA-BIO-131 X X - - X X 

Oezbekistan UZ-BIO-131 X X - - - X 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-

Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 



Bio en de wet – verwerking van levensmiddelen - versie februari 2016 

 

	  

68 

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Balkan Biocert Skopje 
1. Adres: 5-8/9, Dame Gruev Str., 1000 Skopje, Vormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 
2. Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Macedonië MK-BIO-157 X X - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 

	  

BCS Öko-Garantie GmbH 
1. Adres: Cimbernstrasse 21, 90402 Nürnberg, Duitsland 
2. Internetadres: http://www.bcs-oeko.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Albanië AL-BIO-141 X - - X - - 

Algerije DZ-BIO-141 X - - X - - 

Angola AO-BIO-141 X - - X - - 

Armenië AM-BIO-141 X - - X - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-141 X - - X - - 

Wit-Rusland BY-BIO-141 X - - X X - 

Bolivia BO-BIO-141 X - - X - - 

Botswana BW-BIO-141 X - - X - - 

Brazilië BR-BIO-141 X X - X X - 

Birma/Myanmar MM-BIO-141 X - - X - - 

Cambodja KH-BIO-141 X - - X - - 

Tsjaad TD-BIO-141 X - - X - - 

Chili CL-BIO-141 X X X X - X 

China CN-BIO-141 X X X X X - 

Colombia CO-BIO-141 X X - X - - 

Costa Rica CR-BIO-141 - - X - - - 

Ivoorkust CI-BIO-141 X - - X X - 

Kroatië HR-BIO-141 X - - X - - 

Cuba CU-BIO-141 X X - X - - 

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-141 X - - X - - 

Ecuador EC-BIO-141 X X X X X - 

Egypte EG-BIO-141 X - - X - - 

El Salvador SV-BIO-141 X X - X X - 

Ethiopië ET-BIO-141 X X - X X - 

Georgië GE-BIO-141 X - - X X - 
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Ghana GH-BIO-141 X - - X - - 

Guatemala GT-BIO-141 X - - X X - 

Haïti HT-BIO-141 X - - X - - 

Honduras HN-BIO-141 X - - X X - 

Hongkong HK-BIO-141 X - - - - - 

Indonesië ID-BIO-141 X - - X - - 

Iran IR-BIO-141 X X - X - - 

Japan JP-BIO-141 X - - X - - 

Kenia KR-BIO-141 - - - X - - 

Kosovo2 XK-BIO-141 X - - X X - 

Kirgizië KG-BIO-141 X - - X X - 

Laos LA-BIO-141 X - - X - - 

Lesotho LS-BIO-141 X - - X - - 

Macedonië MK-BIO-141 X - - X - - 

Malawi MW-BIO-141 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-141 X X - X X - 

Moldavië MD-BIO-141 X - - X - - 

Montenegro ME-BIO-141 X - - X - - 

Mozambique MZ-BIO-141 X - - X - - 

Namibië NA-BIO-141 X - - X - - 

Nicaragua NI-BIO-141 X X - X X - 

Oman OM-BIO-141 X - - X X - 

Panama PA-BIO-141 X - - X - - 

Paraguay PY-BIO-141 X X - X X - 

Peru PE-BIO-141 X - - X X - 

Filipijnen PH-BIO-141 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-141 X - - X X - 

Saoedi-Arabië SA-BIO-141 X X - X X - 

Senegal SN-BIO-141 X - - X - - 

Servië RS-BIO-141 X - - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-141 X X - X X - 

Zuid-Korea KR-BIO-141 X - X X X - 

Sri Lanka LK-BIO-141 X - - X - - 

Soedan SD-BIO-141 X - - X - - 

Swaziland SZ-BIO-141 X - - X - - 

Frans-Polynesië PF-BIO-141 X - - X - - 

Taiwan TW-BIO-141 X - - X - - 

Tanzania TZ-BIO-141 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-141 X - X X X - 

Turkije TR-BIO-141 X X - X X - 

Uganda UG-BIO-141 X - - X - - 

Oekraïne UA-BIO-141 X - - X X - 

Uruguay UY-BIO-141 X X - X X - 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-

Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

AE-BIO-141 X - - X - - 

Venezuela VE-BIO-141 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015. 

	  

Bioagricert S.r.l. 
1. Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italië 
2. Internetadres: http://www.bioagricert.org/english 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Brazilië BR-BIO-132 X - - X - - 

Cambodja KH-BIO-132 X - - - - - 

China CN-BIO-132 X - - X - - 

Ecuador EC-BIO-132 X - - X - - 

Frans-Polynesië PF-BIO-132 X - - X - - 

Laos LA-BIO-132 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-132 X X - X - - 

Marokko MA-BIO-132 X - - X - - 

Servië RS-BIO-132 X X - - - - 

Zuid-Korea KR-BIO-132 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-132 X X - X - - 

Turkije TR-BIO-132 X - - X - - 

Oekraïne UA-BIO-132 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015. 

	  

Bio Inspecta AG 
1. Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Zwitserland 
2. Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Albanië AL-BIO-161 X - - X - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-161 X - - X - - 

Cuba CU-BIO-161 X - - X - - 

Indonesië ID-BIO-161 X - - X - - 

Iran IR-BIO-161 X - - X - - 

Kosovo3 XK-BIO-161 X - - X - - 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-

Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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Libanon LB-BIO-161 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-161 X - - X  - - 

Tanzania TZ-BIO-161 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016. 

	  

CERES Certification of Environmental Standards GmbH 
1. Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Duitsland 
2. Internetadres: http://www.ceres-cert.com 
3. betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

Albanië AL-BIO-140 X X - X - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-140 X - - X - - 

Bolivia BO-BIO-140 X X - X - - 

Bhutan BT-BIO-140 X - - X - - 

Chili CL-BIO-140 X X - X - - 

China CN-BIO-140 X X - X - - 

Colombia CO-BIO-140 X X - X - - 

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-140 X X - X - - 

Ecuador EC-BIO-140 X X - X - - 

Egypte EG-BIO-140 X X - X - - 

Ethiopië ET-BIO-140 X X - X - - 

Grenada GD-BIO-140 X X - X - - 

Indonesië ID-BIO-140 X X - X - - 

Jamaica JM-BIO-140 X X - X - - 

Kazachstan KZ-BIO-140 X - - X - - 

Kenia KR-BIO-140 X X - X - - 

Kirgizië KG-BIO-140 X - - X - - 

Macedonië MK-BIO-140 X X - X - - 

Mexico MX-BIO-140 X X - X - - 

Moldavië MD-BIO-140 X X - X - - 

Marokko MA-BIO-140 X X - X   

Papoea-Nieuw-
Guinea 

PG-BIO-140 X X - X   

Paraguay MD-BIO-140 X X - X - - 

Peru PE-BIO-140 X X - X - - 

Filipijnen PH-BIO-140 X X - X - - 

Rusland RU-BIO-140 X X - X - - 

Rwanda RW-BIO-140 X X - X - - 

Saoedi-Arabië SA-BIO-140 X X - X - - 

Servië RS-BIO-140 X X - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-140 X X - X - - 

Saint Lucia LC-BIO-140 X X - X - - 
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Taiwan TW-BIO-140 X X - X - - 

Tanzania TZ-BIO-140 X X - X - - 

Thailand TH-BIO-140 X X - X - - 

Turkije TR-BIO-140 X X - X - - 

Oeganda UG-BIO-140 X X - X - - 

Oekraïne UA-BIO-140 X X - X - - 

Oezbekistan UZ-BIO-140 X X - X - - 

Vietnam VN-BIO-140 X X - X - - 

        

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015. 

	  

Ecocert SA 
1. Adres: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Frankrijk 
2. Internetadres: http://www.ecocert.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
	  

Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Algerije DZ-BIO-154 X - - X - - 

Andorra AD-BIO-154 X - - - - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-154 X - - X - - 

Benin BJ-BIO-154 X - - X - - 

Bosnië en 
Herzegovina 

BA-BIO-154 X - - X - - 

Brazilië BR-BIO-154 X - - X X X 

Burkina Faso BF-BIO-154 X - - X - - 

Burundi BI-BIO-154 X - - X - - 

Cambodja KH-BIO-154 X - - X - - 

Kameroen CM-BIO-154 X - - X - - 

Canada CA-BIO-154 - - - X - - 

Tsjaad TD-BIO-154 X - - - - - 

China CN-BIO-154 X - X X X X 

Colombia CO-BIO-154 X - - X - X 

Comoren KM-BIO-154 X - - X - - 

Ivoorkust CI-BIO-154 X - - X - - 

Kroatië HR-BIO-154 X - - X - - 

Cuba CU-BIO-154 X - - X - - 

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-154 X - - X - - 

Ecuador EC-BIO-154 X - X X X - 

Fiji FJ-BIO-154 X - - X - - 

Ghana GH-BIO-154 X - - X - - 

Guatemala GT-BIO-154 X - - X - - 

Guinee GN-BIO-154 X - - X - - 

Guyana GY-BIO-154 X - - X - - 
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Haïti HT-BIO-154 X - - X - - 

India IN-BIO-154 - - X X - - 

Indonesië ID-BIO-154 X - - X - - 

Iran IR-BIO-154 X - - X - - 

Japan JP-BIO-154 - - - X - - 

Kazachstan KZ-BIO-154 X - - - - - 

Kenia KR-BIO-154 X - - X - - 

Koeweit KW-BIO-154 X - - X - - 

Kirgizië KG-BIO-154 X - - X - - 

Laos LA-BIO-154 X - - X - - 

Macedonië MK-BIO-154 X - - X - X 

Madagaskar MG-BIO-154 X - X X - - 

Malawi MW-BIO-154 X - - X - - 

Maleisië MY-BIO-154 X - - X - - 

Mali ML-BIO-154 X - - X - - 

Mauritius MU-BIO-154 X - - X - - 

Mexico MX-BIO-154 X - - X - - 

Moldavië MD-BIO-154 X - - X - - 

Monaco MC-BIO-154 - - - X - - 

Marokko MA-BIO-154 X - X X - X 

Mozambique MZ-BIO-154 X - X X - - 

Namibië NA-BIO-154 X - - - - - 

Nepal NP-BIO-154 X - - X - - 

Nigeria NG-BIO-154 X - - - - - 

Pakistan PK-BIO-154 X - - - - X 

Paraguay PY-BIO-154 X - - X - - 

Peru PE-BIO-154 X - - X - - 

Filipijnen PH-BIO-154 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-154 X - - - - - 

Rwanda RW-BIO-154 X - - X - - 

Sao Tomé en 
Principe 

ST-BIO-154 X - - X - - 

Saoedi-Arabië SA-BIO-154 X - - X X X 

Senegal SN-BIO-154 X - - X - - 

Servië RS-BIO-154 X - - X - X 

Somalië SO-BIO-154 X - - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-154 X - - X X X 

Soedan SD-BIO-154 X - - X - - 

Swaziland SZ-BIO-154 X - - X - - 

Syrië SY-BIO-154 X - - X - - 

Tanzania TZ-BIO-154 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-154 X - X X - - 

Togo TG-BIO-154 X - - X - - 

Tunesië TN-BIO-154 - - X X - - 

Turkije TR-BIO-154 X - X X X X 

Oeganda UG-BIO-154 X - - X - - 
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Oekraïne UA-BIO-154 X - - - - - 

Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

AE-BIO-154 X - - X - - 

Oezbekistan UZ-BIO-154 X - - - - - 

Vanuatu VU-BIO-154 X - - - - X 

Vietnam VN-BIO-154 X - - X - - 

Zambia ZM-BIO-154 X - - X - - 

Zimbabwe ZW-BIO-154 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage 3 vallende producten 
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

 
Florida Certified Organic Growers and consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 
(QCS) 

1. Adres: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 USA 
2. Internetadres: http://www.qcsinfo.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-144 - - - X - - 

Ecuador EC-BIO-144 X - X - - - 

Guatemala GT-BIO-144 X - - X - - 

Honduras HN-BIO-144 - - X - - - 

Mexico MX-BIO-144 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

IBD Certifications Ltd 
1. Adres: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazilië 
2. Internetadres: http://www.ibd.com.br 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Brazilië BR-BIO-122 X X - X X - 

China CN-BIO-122 X - - X X - 

Mexico MX-BIO-122 - X - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

 
IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști 

1. Adres: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turkije 
2. Internetadres: http://www.imo.ch  
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
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Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Turkije TR-BIO-158 X - - X - - 

 
4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 

 
Indocert 

1. Adres: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India 
2. Internetadres: http://www.indocert.org 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

India IN-BIO-148 - - X - X - 

Sri Lanka LK-BIO-148 X - - - - - 

Cambodja KH-BIO-148 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, onder bijlage 3 vallende producten en zeewier  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

 
Institute for Marketecology (IMO) 

1. Adres: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Zwitserland 
2. Internetadres: http://www.imo.ch 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-143 X X - X - - 

Albanië AL-BIO-143 X - - X - - 

Armenië  AM-BIO-143 X - - X - - 

Azerbeidzjan AZ-BIO-143 X - - X - - 

Bangladesh BD-BIO-143 X - X X - - 

Bolivia BO-BIO-143 X - - X - - 

Bosnië en 
Herzegovina 

BA-BIO-143 X - - X - - 

Brazilië BR-BIO-143 X X X X - X 

Burkina Faso BF-BIO-143 X - - - - - 

Kameroen CM-BIO-143 X - - - - - 

Canada CA-BIO-143 X - - X - - 

Chili CL-BIO-143 X X X X - X 

China CN-BIO-143 X X - X - X 

Colombia CO-BIO-143 X - - X - - 

Democratische 
Republiek Congo 

CD-BIO-143 X - - X - - 

Ivoorkust CI-BIO-143 X - - X - - 

Kroatië HR-BIO-143 X - X X - X 

Dominicaanse 
Republiek 

DO-BIO-154 X - - X - - 

Ecuador  EC-BIO-143 X - X - - - 
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El Salvador SV-BIO-143 X - - X - - 

Ethiopië ET-BIO-143 X - - X - - 

Georgië GE-BIO-143 X - - X - - 

Ghana GH-BIO-143 X - - X - - 

Guatemala GT-BIO-143 X - - X - - 

Haïti HT-BIO-143 X - - X - - 

India IN-BIO-143 - - X X - - 

Indonesië ID-BIO-143 X - - X - - 

Japan JP-BIO-143 X - - X - - 

Jordanië JO-BIO-143 X - - X - - 

Kazachstan KZ-BIO-143 X - - X - - 

Kenia KR-BIO-143 X - - X - - 

Kirgizië KG-BIO-143 X - - X - - 

Liechtenstein LI-BIO-143 X - - - - - 

Mali ML-BIO-143 X - - - - - 

Mexico MX-BIO-143 X - - X - - 

Marokko MA-BIO-143 X - - X - - 

Namibië NA-BIO-143 X - - X - - 

Nepal NP-BIO-143 X - - X - - 

Nicaragua NI-BIO-143 X - - X - - 

Niger NE-BIO-143 X - - X - - 

Nigeria NG-BIO-143 X - - X - - 

Bezette Palestijnse 
gebieden 

PS-BIO-143 X - - X - - 

Paraguay PY-BIO-143 X - - X - - 

Peru PE-BIO-143 X - X X - - 

Filipijnen PH-BIO-143 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-143 X - - X - X 

Sierra Leone SL-BIO-143 X - - X - - 

Singapore SG-BIO-143 - - - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-143 X - - X - - 

Sri Lanka LK-BIO-143 X - - X - - 

Soedan SD-BIO-143 X - - X - - 

Suriname SR-BIO-143 X - - X - - 

Syrië SY-BIO-143 X - - - - - 

Tadzjikistan TJ-BIO-143 X - - X - - 

Taiwan TW-BIO-143 X - - X - - 

Tanzania TZ-BIO-143 X - - X - - 

Thailand TH-BIO-143 - - - X - - 

Togo TG-BIO-143 X - - X - - 

Oeganda UG-BIO-143 X - - X - X 

Oekraïne UA-BIO-143 X X - X - X 

Oezbekistan UZ-BIO-143 X - - X - X 

Venezuela VE-BIO-143 X - - X - - 

Vietnam VN-BIO-143 X - X X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage 3 vallende producten  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

 
LACON GmbH 

1. Adres: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Duitsland 
2. Internetadres: http://www.lacon-institut.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Azerbeidzjan AZ-BIO-134 X - - X - - 

Bangladesh BD-BIO-134 X - - X - - 

Brazilië BR-BIO-134 - X - - - - 

Burkina Faso BF-BIO-134 X - - X - - 

Kroatië HR-BIO-134 X X - X - - 

Ghana GH-BIO-134 X - - - - - 

India IN-BIO-134 - X - - - - 

Kazachstan KZ-BIO-134 X - - - - - 

Madagaskar MG-BIO-134 X - - X - - 

Mali ML-BIO-134 X - - - - - 

Mexico MX-BIO-134 X X - - - - 

Marokko MA-BIO-134 X - - X - - 

Namibië NA-BIO-134 X - - X - - 

Nepal NP-BIO-134 X - - X - - 

Rusland RU-BIO-134 X - - - - - 

Servië RS-BIO-134 X - - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-134 X - - X - - 

Togo TG-BIO-134 X - - X - - 

Turkije TR-BIO-134 X - - X - - 

Oekraïne UA-BIO-134 X - - - - - 

Verenigde 
Arabische 
Emiraten 

AE-BIO-134  -  -  -  x  -  -  

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage 3 vallende producten  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

Organizaciòn Internacional Agropecuaria 
1. Adres: AV. Santa Fe 830 - (B1641ABN) - Acassuso, Buenos Aires - Argentinië 
2. Internetadres: http://www.oia.com.ar 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Argentinië AR-BIO-110 - - X - - - 

Brazilië BR-BIO-110 X - - - - - 

Uruguay UY-BIO-110 X X - X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage 3 vallende producten  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

SGS Austria Controll-Co. GmbH 
1. Adres: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Oostenrijk 
2. Internetadres: http://www.sgs-kontrolle.at 

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Armenië AM-BIO-159 X - - X - - 

Kazachstan KZ-BIO-159 X - - X - - 

Moldavië MD-BIO-159 X - - X - - 

Servië RS-BIO-159 X - - X - - 

Zuid-Afrika ZA-BIO-159 X X - X - - 

Oekraïne UA-BIO-159 X - - X - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 

 
Suolo e Salute srl 

1. Adres: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italië 
2. Internetadres: http://www.suoloesalute.it 

3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 
 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

San Marino SM-BIO-150 X - - - - - 

Senegal SN-BIO-150 X - - - - - 

Servië RS-BIO-150 X - - - - - 

Oekraïne UA-BIO-150 X - - - - - 

	  

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2015 

	  

TÜV Nord Integra 
1. Adres: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerpen), België 
2. Internetadres: http://www.tuv-nord-integra.com 
3. Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën: 

 
Derde land Codenummer Productcategorie 

  A B C D E F 

Egypte EG-BIO-160 X - - X - - 

Ivoorkust CI-BIO-160 X - - X - - 

Jordanië JO-BIO-160 X - - X - - 

Mali ML-BIO-160 X - - X - - 

Curaçao CW-BIO-160 X - - X - - 

Senegal SN-BIO-160 X - - X - - 
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4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn  
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2016 

	  

	  

 


