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Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe biologische verordening in 

werking. Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende 

veranderingen met betrekking tot de dierlijke productie. 

Alle nieuwe regels zijn beschreven in de nieuwe basisverordening (EU) R2018/848 en de 
uitvoeringsverordeningen  R2020/464 et 2021/1165, MB 2021, BVR 2021 en de nieuwe 
AGW die momenteel wordt goedgekeurd. 

Dit document zal worden bijgewerkt op basis van de nieuwe beschikbare informatie. Zorg 
ervoor dat u de nieuwste versie hebt. 

Algemene verandering 

Melding van activiteiten:  
Naast de ondertekening van het contract en de kennisgeving van Inscert Partner, vanaf 
01/01/22, is het ook noodzakelijk om een kennisgeving te doen op het platform van de 
bevoegde autoriteiten.  

Voor Vlaanderen is het het E-loket.   

Voor Wallonië staat het op het portaal Wallonie.be in ' Mon espace' waaraan een digitaal 
'meldingsformulier' zal worden gekoppeld.  

Receptuur:  
De positieve lijsten worden nog steeds hernomen. Bijlagen van R2021/1165. 

Additieven en technische hulpstoffen  bijlage V deel A1 en A2 => van toepassing op 
01/01/22. 

Toegestane niet biologische ingredienten van agrarische oorsprong                                   
bijlage V deel B  => voorlopig vo R889/2008   en vanaf 01/01/24 komt een nieuwe lijst.  

Technische hulpstoffen voor gist zie bijlage V deel C => van toepassing op 01/01/22 

Wijnproductie   bijlage V deel D  =>  van toepassing op 01/01/22. 

Wijziging van de Bio 

verordening 2022 
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Aankoopbeleid:  
Verbod op Nano materialen in levensmiddelen. 

(artikel 7 du R2018/848)  

Huidig geproduceerde goederen:  
Producten die vóór 1 januari 2022 overeenkomstig Verordening 834/2007 geproduceerd en 
geëtiketteerd zijn, mogen na die datum verkocht worden tot uitputting van de voorraad. 
(artikel 60, R2018/848) 

Ontheffingen: 
Voor niet-biologische agrarische goederen is het nog steeds mogelijk een ontheffing te vragen.   

Deze is echter beperkt in tijd (6 maand) en kan 2x verlengd worden.  

Reinigingsmiddelen:   
Tot 31/12/23 zijn de producten toegelaten die in de horizontale wetgeving ook zijn toegestaan. 
(artikel 24 en punt 2.2.3 bijlage II deel IV) 

Vanaf 01/01/24 zal er een beperking voorzien worden.   

Technieken:  
Het gebruik van ionenwisselaar- en adoptieharsen is enkel toegelaten voor specifieke wijn en 
productie types biologische zuigelingvoeding 

 

Etiket – oorsprongsvermelding 
Aanduiding van de plaats kan onder verschillende vormen:  

‘EU landbouw’: als 95% of meer van de ingrediënten in de EU geteeld zijn (voorheen 98%) 

‘EU/niet-EU landbouw’: als minder dan 95% van de ingrediënten in de EU geteeld zijn  

‘Niet-EU Landbouw’: als meer dan 95% van de ingrediënten buiten de EU geteeld zijn  

Als 95% of meer van de ingrediënten uit eenzelfde land 
of regio afkomstig zijn, mag ook dit land of regio vermeld worden in plaats van 
‘EU landbouw’. 

Aroma’s: 
Aroma’s tellen op heden altijd mee in het aandeel agrarische ingrediënten.  

Slechts 2 types zijn toegelaten,  

Natuurlijke X aroma’s . (artikel 16, leden 2, 3 en 4, R334/2008) 

Biologische aroma’s 

Biologisch aroma moet voldoen aan artikel 16, leden 2,3 en 4 van  R1334/2008. M.a.w. enkel 
de categorie “natuurlijke X-aroma’s” kan biologisch gecertificeerd worden. 
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Zowel de smaakcomponent als de drager moeten, elk afzonderlijk, voor minstens 95% bestaan 
uit biologische ingrediënten. Beide componenten mogen elk dus maximaal 5% niet-
biologische ingrediënten bevatten.  

Het gebruik van niet-biologische smaakcomponenten (binnen de 5%-grens van de 
smaakcomponent) is toegestaan overeenkomstig punt 2.2.2. (b) van bijlage II, deel IV van 
R848/2018. De smaakcomponent mag dus maximaal 5% niet-biologische natuurlijke X-
aroma’s bevatten (dit zijn natuurlijke aroma’s conform R1334/2008 artikel 16, leden 2, 3 en 
4).  

Het gebruik van niet-biologische dragers en additieven (binnen de 5% -grens van de 
dragercomponent) is toegestaan overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 4, van Verordening 
(EU) 2018/848. De dragercomponent mag dus ook maximaal 5% niet-
biologische ingrediënten bevatten, op voorwaarde dat deze niet- 
biologische ingrediënten voorkomen op de lijst van toegelaten niet-bio-ingrediënten (bijlage V 
deel B van verordening 2021/1165) of dat de overheid een uitzondering heeft gegeven voor 
de betreffende ingrediënten. Eventuele additieven moeten voorkomen op de lijst van 
toegelaten additieven (bijlage V deel A van verordening 2021/1165).  

Brexit:  
Er is alvast wederzijdse erkenning tussen de EU en het VK van biologische producten 
die respectievelijk geproduceerd zijn in de EU of het VK tot 31 december 2023 . 

Sinds 1 januari 2021 moeten alle Britse biologische producten die in de EU 
worden geïmporteerd, ook een geldig controlecertificaat per zending hebben . 

biologische producten die geëxporteerd worden vanuit de EU naar het VK vergezeld moeten 
zijn van een controlecertificaat. Omdat het VK niet langer kan gebruikmaken van het 
Europese TRACES-systeem is tijdelijk, tot 1 juli 2022, geen controlecertificaat vereist voor 
biologische producten die in het VK worden geïmporteerd uit de EU. Daarna zal elke zending 
vergezeld moeten zijn van een papieren controlecertificaat.  

Voor Noord-Ierland geldt een aparte status. Dit is in eerste instantie gedurende 4 jaar 
van kracht, tot 1 januari 2025 . 

Producten die geïmporteerd zijn in de EU of het VK maar die daar geen 
verdere verwerking hebben ondergaan vooraleer ze worden geëxporteerd, vallen niet 
onder het handelsakkoord en mogen dus niet meer verhandelt worden.  

Import:  
Zowel de lay-out van het controlecertificaat (coi) als de procedure om bio-producten te 
importeren zullen wijzigen. 
Ter voorbereiding van deze wijziging, zal vanaf 6/12/2021 het nieuwe model van coi al 
geïntroduceerd worden in TRACES: 

Het nieuwe model bestaat uit 31 vakken in plaats van 21 vakken. 

De vakken die van toepassing zullen zijn op 1/1/2022 zullen wel zichtbaar, maar nog niet 
geactiveerd zijn.  

De details vind je op het startscherm in Traces 

Vanaf 1/1/2022 zullen er twee procedures zijn om bioproducten te kunnen importeren. Hierbij 
wordt er een onderscheid gemaakt tussen goederen die onderhevig zijn aan een controle op de 
veiligheid van levensmiddelen en diervoeders of fytosanitaire controles enerzijds 
en bioproducten die niet onderhevig zijn aan dergelijke controles anderzijds. 
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1. Goederen die bij import onderhevig zijn aan een controle op de veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders of fytosanitaire controles:  

voor dergelijke producten zal in vak 10 (voorheen vak 9) van het controlecertificaat de 
desbetreffende grenscontrolepost of controlepunt moeten gekozen worden.  

De biocontrole en de verificatie van het de coi dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU 
en voor of gelijktijdig met de controle van de CHED. 

Let wel: Het Departement Landbouw en Visserij blijft verantwoordelijk voor de documentaire 
en fysieke biocontroles. Ook het verifiëren en tekenen van de controlecertificaten gebeurt 
door het Departement Landbouw en Visserij.  

2. Bioproducten die niet onderhevig zijn aan een fytosanitaire controle of aan een 
controle op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders:   

Voor dergelijke producten kies je in vak 10 (voorheen vak 9) van het controlecertificaat de 
desbetreffende punt van vrijgave voor het vrije verkeer (point of release for free circulation).   

Voor dergelijke producten gebeurt de biocontrole uiterlijk op het moment dat de goederen in 
het vrije verkeer worden gebracht. Gelijkaardig aan de huidige manier van werken.  

Het Departement Landbouw en Visserij blijft ook hier verantwoordelijk voor 
de biocontrole en het viseren en tekenen van de controlecertificaten (coi).  

Belangrijke wijziging: initieel zal je in vak 10 (voorheen vak 9) één van de huidige 7 ‘plaatsen 
van binnenkomst’ kunnen selecteren.   

Vanaf 1/1/2022 zullen deze echter stelselmatig moeten vervangen worden door de effectieve 
fysieke plaats waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Deze 
zogenaamde ‘punten van vrijgave voor het vrije verkeer in de Unie” zullen worden benoemd 
door het Departement Landbouw en Visserij. Voorwaarde is dat dit een plaats is waar de bio 
goederen zich bevinden op het moment dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht 
en dat het Departement Landbouw en Visserij hiertoe toegang heeft om een 
fysieke biocontrole uit te voeren. 

De Point of entry: plaatsen van binnenkomst voor Wallonie/Brussel zullen pas later bepaald 
worden.  

 

Uitbesteding aan Derden:  
Heb je de productie, bereiding, distributie, opslag of import van biologische producten 
uitbesteed aan derden, dan moet je onderaannemer een aparte kennisgeving doen om zich 
onder controle te stellen, tenzij je hebt verklaard dat de verantwoordelijkheid voor de 
biologische productie op jou blijft rusten en je die verantwoordelijkheid niet op de 
onderaannemer hebt overgedragen.  

Jouw controleorgaan zal in dat geval controles uitvoeren op de uitbesteedde activiteiten om na 
te gaan of de biologische wetgeving nageleefd wordt. Als verantwoordelijke opdrachtgever sta 
jij in voor alle nodige registraties, documenten en procedures en dien jij er voor te zorgen dat 
je controleorgaan tijdig over de planning van de bio-activiteiten van je onderaannemer 
beschikt. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld zullen de sancties op jou 
als verantwoordelijke opdrachtgever van toepassing zijn. 
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Aanwezigheid van niet toegestane producten 
Wanneer residuen worden gevonden op je product, zal je controleorgaan de 
betrokken producten steeds blokkeren en een onderzoek instellen naar de oorzaak van de 
gevonden residuen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, mogen de producten 
niet als biologisch of omschakelingsproduct verhandeld of gebruikt worden.  

Wijst het onderzoek uit dat niet-toegelaten producten zijn gebruikt of dat 
onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, dan zal het lot gedeclasseerd worden. Dit 
betekent dat het niet meer als biologisch of omschakelingsproduct mag verkocht worden. Je 
krijgt steeds de gelegenheid te reageren op de resultaten van het onderzoek.  

Er geldt geen declasseringsdrempel meer, dus wanneer het onderzoek geen inbreuken vaststelt 
dan zullen de producten weer vrijgegeven worden en kunnen ze als 
biologisch vermarkt worden. 

 

Diervoeder 
Voor diervoeders is 5% gangbaar eiwitvoer enkel nog voor biggen en jong pluimvee (tot 18 
weken) toegelaten.  Voor alle andere dieren niet meer.  

Diervoeders met 5% gangbaar eiwitvoer, niet bestemd voor deze specifieke groep van dieren, 
kunnen door verwerkers niet meer verkocht worden na 1 januari 2022, gezien het gebruik 
ervan voor biologische dieren niet meer toegelaten is. 

Regionaliteit:   

In functie van de geografische ligging van de klant dient de oorsprong van de grondstoffen in 
rekening gebracht te worden.  

 

Zout: 
Hoewel zeezout en andere zouten kunnen gecertifieerd worden vanaf 01/2022, is er geen 
verplichting om Biologisch zout te gebruiken in de bereidingen.  

 

 

Indien u meer informatie wenst over specifieke gebieden, kan u steeds contact opnemen met 
onze diensten. (voor landbouw: biofarming@quality-partner.be en voor verwerking: 
bio@quality-partner.be ) 

 

 

 


