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EVALUATIEPLAN INS167/           

Gebaseerd op de vraag INS167/          

 
 
Contract tussen  
 
 

INSCERT PARTNER SA 
Rue HAYENEUX 62 

4040 Herstal 

 
En  
 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL PRODUCTIEVESTIGING ONDER TOEZICHT 
Enkel in te vullen indien verschillend 

 

Juridische 
structuur  
(gelieve aan te 

kruisen) 

£nv, £bvba , £ eenmanszaak, 
£cvba , £andere: 

  

Naam    

 

Naam   

Contactpersoon   
 

Contactpersoon   

Straat + nr.   
 
 

Straat + nr.   

Postcode + 
plaats 

  Postcode + plaats   

Btw-nr.   Btw-nr.  

 
 
 
1. Algemene gegevens 
 
Zie P-c/8-I.BIO-A1 met betrekking tot de hierboven vermelde vraag 
 
2. Voorwerp 
 
Het voorwerp van deze overeenkomst is beide partijen in staat stellen om een duurzame samenwerking tot stand 
te brengen met het oog op het verlenen van een vergunning om zich te beroepen op de biologische productiewijze 
die de consumenten garandeert dat de vermelde producten wel degelijk afkomstig zijn van de biologische landbouw 
in het kader van de geldende reglementering. 
 
De producten en productieplaatsen worden vermeld in het document van kennisgeving van activiteit P-c/8-i.BIO.A1. 
De aanvrager verklaart dat de informatie op dit document van kennisgeving oprecht en waar is. Iedere wijziging in 
de loop van het jaar dient onmiddellijk gemeld te worden door de aanvrager aan de controle- en certificatie-
instelling. 
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3. Partijen 
 
Zie P-c/8-I.BIO-A1 met betrekking tot de hierboven vermelde vraag 
 
4. Uitvoeringsmodaliteiten 
 
Inscert Partner verplicht zich ertoe om: 
 

ü Verordening (EU) 2018/848: van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad, alsmede zijn wijzingen van deze basisverordening door middel van de 
uitvoeringsverorderingen en de gedelegeerde verordeningen, te respecteren. 

ü Besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 betreffende de biologische productiemethode en de 

etikettering van de biologische producten te respecteren. Dit besluit blijft geldig tot de publicatie van het 
nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met de Verordening (EU) 2018/848. 

ü Besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten 

ü Ministerieel besluit van 8 november 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 
oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten 

ü Besluit van de secretaris – generaal van 25 november 2021 tot toelating van het gebruik van niet – 
biologische eiwithoudende diervoeders in de biologische productie voor varkens en pluimvee 

ü Besluit van de secretaris – generaal van 3 december 2021 tot vaststelling van het toegelaten aantal vee – 
eenheden per hectare in de biologische productie in het kader van stikstofuitscheiding op 
landbouwpercelen 

ü (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 
2009 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten te respecteren. Dit 
besluit blijft geldig tot de publicatie van het nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met 
de Verordening (EU) 2018/848. 

ü De controles die nodig zijn voor de opstelling van een dossier uit te voeren. 
ü De vereiste controles verrichten, noodzakelijk voor de uitwerking van een dossier, binnen de termijnen die 

in de reglementering geldend worden bepaald. 
ü De controles uit te voeren binnen de door de geldende wetgeving bepaalde termijn; 
ü De informatie en de gegevens die verkregen werden na zijn controleacties aan niemand anders dan de 

operator en de bevoegde overheid bekend te maken. Na een naar behoren gerechtvaardigde aanvraag 
wegens de noodzaak om te garanderen dat de producten verkregen werden conform de biologische 
productiemethode, mag echter relevante informatie over de resultaten van de inspecties uitgewisseld 
worden met andere erkende controlerende autoriteiten of organisaties. 

 
 
De vrager verplicht zich ertoe om: 
 

ü Verordening (EU) 2018/848: van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de 
biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad, alsmede zijn wijzingen van deze basisverordening door middel van de 
uitvoeringsverordeningen en de gedelegeerde verordeningen, te respecteren. 

ü Besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 betreffende de biologische productiemethode en de 
etikettering van de biologische producten te respecteren. Dit besluit blijft geldig tot de publicatie van het 
nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met de Verordening (EU) 2018/848. 

ü Besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten  

ü Ministerieel besluit van 8 november 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 
oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten 

ü Besluit van de secretaris – generaal van 25 november 2021 tot toelating van het gebruik van niet – 
biologische eiwithoudende diervoeders in de biologische productie voor varkens en pluimvee 

ü Besluit van de secretaris – generaal van 3 december 2021 tot vaststelling van het toegelaten aantal vee – 
eenheden per hectare in de biologische productie in het kader van stikstofuitscheiding op 
landbouwpercelen  

ü (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 
2009 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten te respecteren. Dit 
besluit blijft geldig tot de publicatie van het nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met 
de Verordening (EU) 2018/848. 

ü Ingeval de aanvrager al contractueel gebonden zou zijn met een andere derde geaccrediteerde instelling, 
die erkend is voor de controle van de biologische productiewijze, dient de operator zich van zijn 
verbintenissen te bevrijden;  
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ü De eventuele, nog altijd geldende sancties door te geven;  
ü Te aanvaarden dat de vorige certificeringsinstelling aan Inscert Partner alle relevante informatie verstrekt 

voor de opvolging van het dossier en opdat de naleving van de vereisten van de toepasselijke geldende 
wetgeving gegarandeerd blijft; 

ü Een controle binnen de onderneming en op de productieplaatsen te aanvaarden; 
ü Een of meer onverwachte controles te aanvaarden; 
ü De monsterneming en bijbehorende analyses overeenkomstig de geldende procedure te aanvaarden; 
ü Het werk van de controle-instelling te vergemakkelijken, met name bij de controles ter plaatse, door de 

toegang tot de lokalen en de productieplaatsen te vergemakkelijken; 
ü Het jaarlijkse voorafgaande bevragingsformulier binnen de gestelde termijn in te vullen en terug te sturen, 

op straffe van sancties; 
ü De nodige elementen voor de controle ter beschikking te houden, met name: 

  
  
o de boekhouding van de aan- en verkopen 
o facturen 
o boekhouding van de etiketten en verpakkingen 
o reclamedocumenten 
o boekhouding van de materialen 
o elk document van technische, hygiënische of boekhoudkundige opvolging 
o voor de importeurs, de aankomst op Belgisch grondgebied voor partijen biologische producten  
o voor de productie-eenheden waarin niet-biologische producten eveneens worden verwerkt, verpakt en/of 
opgeslagen, de productieschema's van biologische productie; 
  

ü Een overzicht van elke ingediende klacht, voor zover hij weet over de conformiteit van de producten aan 
de eisen van de Verordening (EU) 2018/848: van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018  

ü Besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 in het Waalse Gewest. Dit besluit blijft geldig tot de 
publicatie van het nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met de Verordening (EU) 
2018/848.  

ü Besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten 

ü De nodige en gedocumenteerde maatregelen te treffen ten gevolge van deze klachten of betreffende 
iedere non-conformiteit die vastgesteld wordt in een product die een weerslag zou hebben op de 
conformiteit met de eisen van de technische referentiesystemen; 

ü Onmiddellijk Inscert Partner te informeren wanneer een onregelmatigheid of overtreding wordt 
vastgesteld die de biologische aard van de producten wijzigt; 

ü Een of meerdere extra controles te aanvaarden wanneer de certificatieraad van Inscert Partner deze eist 
na vaststelling van non-conformiteiten, en ze te betalen conform het geldende tarief; 

ü De indicaties die verwijzen naar de biologische productiemethode van iedere partij of iedere productie 
waarin een onregelmatigheid werd vastgesteld, te verwijderen; 

ü De kopers van het product schriftelijk te informeren om ervoor te zorgen dat de indicaties betreffende de 
biologische productiemethode verwijderd worden; 

ü Indien wordt beslist om de certificering in te trekken, het verbod op commercialisering van de producten 
met een verwijzing naar de biologische productiemethode te aanvaarden; 

ü De uitwisseling van informatie betreffende de garantie op naleving van de vereisten van de geldende 
verordeningen tussen de bevoegde instanties en/of tussen de andere erkende certificeringsinstellingen te 
aanvaarden; 

ü Te aanvaarden om Inscert Partner te informeren bij stopzetting van de activiteiten met betrekking tot de 
biologische productiemethode. 

ü Te aanvaarden om de bevoegde overheid te informeren in geval van wijziging van controleorgaan.  
ü Te aanvaarden dat indien onderaannemers worden gecontroleerd door verschillende controleorganen, er 

informatie kan worden uitgewisseld tussen controleorganen. Te aanvaarden dat bij een wijziging van 
controleautoriteit of controleorgaan het controledossier wordt overgedragen of, in geval van terugtrekking 
uit de biologische productie, dat het controledossier minstens vijf jaar wordt bewaard door de laatste 
controleautoriteit of het laatste controleorgaan, 

 

  --> OVERDRACHT EN PUBLICATIE VAN GEGEVENS 
 
De controleorganen maken gegevens conform artikel 34, lid 6, van verordening (EU) 2018/848 en de certificaten 
vermeld in artikel 35 van verordening (EU) 2018/848, van exploitanten en groepen van exploitanten die onder hun 
controle staan, bekend op hun website. Dit betekent dat onder andere uw naam, adres en certificaten worden 
gepubliceerd. 
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Door ondertekening van de overeenkomst verplicht u zich ertoe om:  
 

ü Te aanvaarden dat de naam, contactgegevens en certificaten met betrekking tot de biologische 
productiemethode worden openbaar gemaakt in de vorm van een lijst op de website van Inscert Partner;  

ü Te aanvaarden dat de naam, contactgegevens en certificaten met betrekking tot de biologische 
productiemethode worden openbaar gemaakt op de website van de bevoegde instanties; 

ü Te aanvaarden dat, overeenkomstig de regionale wetgeving, de gegevens met betrekking tot de 
biologische productiemethode worden doorgegeven aan de bevoegde instanties; 

ü De uitwisseling van dergelijke informatie tussen de bevoegde instanties te aanvaarden. 
ü De informatie kan worden overgedragen aan de Europese Commissie en de andere lidstaten, in 

overeenstemming met de Europese regelgeving. In het kader van de administratieve vereenvoudiging 
kunnen de gegevens ook worden overgedragen aan andere entiteiten van de bevoegde instanties en aan 
derden, voor zover deze handelingen in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen.  

ü Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om u te informeren over deze gegevens en kunt 
u een correctie ervan vragen indien nodig. Om dit te doen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
Inscert Partner. 

ü Te aanvaarden dat de controle- en certificatie-instelling gebruik mag maken van de informatie in de 
SANITEL-database betreffende zijn kudde; 

ü De jaarlijkse omzet van de aanvrager bekend te maken bij de controle- en certificatie-instelling uiterlijk 
twee maanden na afloop van het boekjaar van de aanvrager.  

 
 
De uitvoeringsmodaliteiten, de uitrustingen, de conformiteitscriteria en de afwijkingen worden beschreven in de 
instructies: 
 
Referentieprocedure Naam 
P-c/8-I.BIO Protocol over de evaluatie en het toezicht op de conformiteit van de operatoren met de 

biologische productiemethode en de overeenkomstige vermelding op landbouwproducten 
en levensmiddelen. 

P-c/5 Procédure de décision de certification – de contestation, recours et appel 

  

 
5. Periode 
 
Begindatum Datum van ondertekening van het document van kennisgeving van activiteit P-c/8-I.BIO-A1 

 
Indien de datum van ondertekening of van inwerkingtreding van het notificatieformulier van 
activiteit P-c/8-I.BIO-A1 meer dan 10 werkdagen verschilt met de ontvangstdatum bij Inscert 
Partner, zal de ontvangstdatum bij Inscert Partner in aanmerking worden genomen. 

Tussendata  
Einddatum De contractsvervaldatum wordt op 31 december van het burgerlijk jaar van ondertekening 

bepaald. 
  
Het contract wordt elk volgend burgerlijk jaar stilzwijgend verlengd en zal door de klant pas 
opgezegd kunnen worden door middel van een notificatie ten laatste 3 maanden voor de 
jaarlijkse vervaldatum. Elk gestart burgerlijk jaar zal betaald moeten worden. 

 
 
6. Personeel 
 
Functie Naam (Namen) 
Monsterneming(en) elke persoon die opgeleid en bevoegd is om de monsterneming uit te voeren 
Audit(s) elke persoon die opgeleid en bevoegd is om de audit uit te voeren 
Coördinatie  Katrien Faingnaert 

 
 
Onderaanneming: 
 
Conform artikel 37 van verordening (EU) 2017/625 wijst de bevoegde entiteit officiële laboratoria aan om 
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses op monsters die worden genomen bij officiële controles en andere 
officiële activiteiten in het kader van de biologische productie en etikettering van biologische producten, uit te 
voeren. 
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7. Kosten (zie bijlage) 
 
Om de controlekosten te dekken, met inbegrip van de voorrij- en analysekosten, legt de controle- en 
certificeringsinstelling de tarieven vast voor de jaarlijkse bijdrage. 
 

ü (Waals Gewest) Het Besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en 
etikettering van biologische producten. Dit besluit blijft geldig tot de publicatie van het nieuwe Besluit, 
uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met de Verordening (EU) 2018/848. 

ü (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 
2009 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Dit besluit blijft geldig 
tot de publicatie van het nieuwe Besluit, uitgezonderd de punten die niet in lijn zijn met de Verordening 
(EU) 2018/848. 

ü (Vlaams Gewest): De tarifering is vrij maar de tarieven dienen vóór publicatie te worden goedgekeurd 
door de bevoegde instantie.  

 
De bedragen worden jaarlijkse geïndexeerd op 1 januari op basis van de gezondheidsindex van de maand december 
van het vorige jaar t.o.v. die van december 2007. 
 
Het toe te passen tarief bij de afsluiting van deze overeenkomst is hierbij gevoegd en de aanvrager erkent er kennis 
van genomen te hebben en het te aanvaarden. 
 
De ongerechtvaardigde niet-betaling van de te betalen sommen wegens de uitwisselingen, na ingebrekestelling 
d.m.v. een aangetekende brief zonder resultaat, heeft de weigering tot gevolg van de toestemming om te verwijzen 
naar de biologische productiemethode of de terugtrekking ervan indien de toestemming al werd gegeven en dit 
vanaf van de 15e werkdag op basis van de verzending van de ingebrekestelling. Het feit dat de controle- en 
certificeringsinstelling een of meerder bepalingen te zijnen gunste in deze overeenkomst niet toepast, mag niet 
geïnterpreteerd worden als een weigering van zijn kant om er zich op te beroepen. 
 
8. Algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden - gebruiksvoorwaarden van het certificaat 

De volgende documenten maken integraal deel uit van dit evaluatieplan en worden aanvaard en ondertekend: 
§ De specifieke instructie, hierboven vermelde, kan op eenvoudige vraag verkregen zijn. 
§ De algemene verkoops- en factureringsvoorwaarden van Inscert Partner 
§ De specifieke voorwaarden van de inspectie- en certificeringsprogramma’s van Inscert Partner 
 
 
Voor akkoord, 
 
Inscert Partner: 
 
Handtekening:  

 
 
 

  
Naam: Samya Aweis 
Functie: Business Development Director 

 
Aanvrager: 
 
Handtekening:  

 
 
 

 

Datum:   
Naam:   

Functie :   
 


