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Biologische productiemethode – 

Kennisgeving van activiteiten 
 

Dossier N° : INS167/0 ........  (aan te vullen door Inscert Partner na ontvangst) 

 
Dit is een invuldocument en kan naar keuze teruggezonden worden. 

!!! De datum van handtekening aanwezig op dit formulier wordt beschouwd als de begindatum van de 

validatie van uw contract. De begindatum van een eventuele omschakelingsperiode begint na het valideren 
van de aanvraag bij verantwoordelijke overheid.  
Alle nodige info beschikbaar https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/kennisgeving-bio .  

 
 

Alle relevante bijlagen die worden vermeld moeten aan deze aanvraag worden toegevoegd. 
Indien het document onvolledig of zonder datum en handtekening wordt teruggezonden naar Inscert 
Partner, wordt het als nietig beschouwd. 

 
Coördinaten : 

Inscert Partner n.v. – Rue Hayeneux 62 – 4040  HERSTAL – t.a.v. Dienst Certificatie Bio Fax : 04/240 75 10  

tel : 04/240.75.00 - mail : bio@quality-partner.be  
 

 

1. Adres en overige gegevens van de onderneming (in drukletters a.u.b.) 
*verplichte velden 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL PRODUCTIEVESTIGING 

(indien verschillend) 

Juridische 

structuur* (gelieve 

aan te kruisen aub) 

£N.V., £B.V.B.A. , £ onder eigen 

naam , 
£LV , £ andere : 

  

NAAM*   NAAM*   

Contactpersoon*  Contactpersoon*  

Straat, nr.   Straat, nr.   

Postcode, plaats*   Postcode, plaats*   

Land  België Land  België 

Tel*   Tel*   

Fax   Fax   

E-mail adres*   E-mail adres*   

Website   Website   

Btw-nr.*      

Vestigingsnummer* 
FAVV 

  Vestigingsnummer* 
FAVV 

  

In geval van meerdere vestigingen, waarbij er locaties met en locaties zonder BIO activiteit 
zijn, dient de volledige lijst van vestigingen verklaart te worden (met referentie van de 

kruispuntbank der ondernemingen!). 
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2. Aard van de activiteiten en de producten 

 

(Gelieve aan de activiteit aan te vinken a.u.b. - verschillende keuze mogelijk): 
 

- Bereiding  
 

o Verwerking waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 
o Andere vormen van verduurzaming die geen verwerking zijn, zoals slachten, uitsnijden, invriezen, 

versnijden, ontdooien, afbakken en waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt 
verkocht; 

o Alleen heretiketteren of herverpakken zonder vorm van verduurzaming of verwerking en waarbij 

niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 
o Verwerking waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht  
o Andere vormen van verduurzaming die niet verwerking zijn, zoals slachten, uitsnijden, invriezen, 

versnijden, ontdooien, afbakken en waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 
o Alleen heretiketteren of herverpakken zonder vorm van verduurzaming of verwerking en waarbij 

rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 

 

- Distributie of in de handel brengen 

 

o  Distributie of in de handel brengen met fysieke afhandeling van de goederen door de exploitant 

en waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 

o Distributie of in de handel brengen met fysieke afhandeling van de goederen door de exploitant 

en waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 

o  Distributie of in de handel brengen zonder fysieke afhandeling van de goederen door de 

exploitant en waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 

o  Distributie of in de handel brengen zonder fysieke afhandeling van de goederen door de 

exploitant en waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht; 

 

- Opslag 

 

o Exploitant treedt niet op als eerste geadresseerde; 

o Exploitant treedt ook op als eerste geadresseerde voor import; 

 

- Exporteur 
 

o Marktdeelnemer die goederen uit het douanegebied van de Europese Unie uitvoert; 

 

- Importeur 
 

o  Marktdeelnemer die goederen uit het douanegebied van de Europese Unie invoert; 

 

- Loonwerker 

 

o  Loonwerker (voor derde – niet eigenaar van de goederen) 

 

- Grootkeuken – restaurant – Catering:  
 

o Certificering van de onderneming 

o Certificering en van de bereide schotel of de bereiding 
o Certificeringsysteem per aangekocht biologisch product 
o Certificering op basis van het percentage bio 

o Certificering van een eenmalig evenement 
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Korte beschrijving van het proces: 

Waaronder indien van toepassing:    
Beschrijving van stappen in het proces (van aankoop grondstof tot en met verkoop eindproducten)  
Beschrijving van financiële flow (wie is eigenaar van goederen of grondstoffen)    
Hoe beheers je kruiscontaminatie tussen niet BIO en BIO? (Indien gemengd bedrijf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zijn er uitbestede activiteiten? (Vb. Loonwerk, …) (zo ja, welke en door wie). 

 

 

 

 

 

 

 

Blijft u verantwoordelijk voor deze uitbestede werkzaamheden? (Zo ja, dan moet een ondertekende 
verklaring beschikbaar zijn waarin staat dat u de verantwoordelijkheid voor de biologische productie niet 

overdraagt aan de relevante onderaannemers.) 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijft manipuleert/ verkoopt enkel bio producten? 

 
 Ja   Nee  
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De te certifiëren eindproducten en/of halfafgewerkte producten « Bio » dienen verklaart te worden aan de 
hand van volgend excelformulier IP-MQ/P-c/8-I.BIO-A33. 

De recepten en etiketten worden pas geldig indien dit document volledig en goedgekeurd is.  
 

 

 

 

Importeurs (import van producten buiten EU) 

Aard van de producten & land van oorsprong  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

3. Eventuele vorige certificatie-instelling  
 

 
 
 
 

 
 

 

4. Andere inspectieprogramma’s 
 
ik heb eveneens voor de volgende programma's belangstelling : 

 

 Autocontrole gids  ISO 22000 

 BRC  IFS GM Food  

 IFS  FSSC 22000 

Andere:  
 
 

 
 

 
 

o Ik ga akkoord dat ik Inscert Partner in kennis stel van elke verandering aan de installaties (met 

inbegrip van eventuele nieuwe sites) die gebruikt worden voor de verwerking, de verpakking en/of 

opslag van landbouwproducten voor en na de verwerking. En ook van nieuwe producten en nieuwe 
etikettering en/of wijzing aan de etiketten van de bio producten die zich voordoen in de loop van het 
jaar dat volgt na de aanmelding van de activiteiten ingediend bij Inscert Partner.  

 

o Ik verbind mij ertoe de bevoegde autoriteit (voor Vlaanderen: Departement Landbouw en Visserij) 
via het E-Loket in kennis te stellen van elke wijziging van de activiteiten. 
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o Na ontvangst en beoordeling van uw kennisgeving zal een auditor met U contact opnemen om de 1ste 

audit te plannen, afhankelijk van de regio waar de maatschappelijke zetel van uw bedrijf zich 
bevindt is een maximale periode voorzien waarin de 1ste audit ter plaatse dient uitgevoerd te worden. 
- Vlaanderen: binnen een maximale periode van 60 dagen. 

 - Wallonië en Brussels hoofdstedelijk gewest: binnen een maximale periode van 30 dagen. 

 

o Ik garandeer dat de aangegeven informatie op dit kennisgevingsformulier oprecht en echt zijn. 

  
 
 

Datum: 
 
 

 
Handtekening : 
 
 

 

 

 
 

5. Gereserveerd voor Inscert Partner 
 
Datum van ontvangst bij Inscert Partner:  
  

Datum van ontvangst bij de administratie (ingangsdatum):    

    


