AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN
HET MODEL VAN HET CERTIFICAAT VOOR
BIOLOGISCHE PRODUCTIE
Dit document is bedoeld als werkdocument van de diensten van DG AGRI. Het is opgesteld in
samenwerking met de lidstaten. Het is er niet op gericht bindende rechtsgevolgen teweeg te brengen
en doet naar zijn aard geen afbreuk aan enige maatregel die de Commissie of een lidstaat neemt in
het kader van de uitvoering van Verordening (EU) 2018/848, noch aan enige jurisprudentie met
betrekking tot die bepalingen.

Het doel van dit document is te voorzien in een gemeenschappelijke aanpak voor de bevoegde
autoriteiten of, in voorkomend geval, de controleautoriteiten of controleorganen met betrekking tot het
invullen van het in bijlage VI bij Verordening (EU) 2018/848 1 vastgestelde certificaat van biologische
exploitanten of groepen exploitanten.
Aanwijzingen voor het invullen van de verplichte en facultatieve gedeelten van het in bijlage VI bij
Verordening (EU) 2018/848 vastgestelde model van het certificaat als bedoeld in artikel 35 van die
verordening.

Deel I
Dit deel is verplicht. De bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, de controleautoriteiten of
controleorganen vullen elk vak van deel I van het certificaat in.
Vak 1: Documentnummer: de unieke code van het certificaat.
Vak 2: Geef aan of het certificaat aan een exploitant of aan een groep exploitanten wordt verstrekt.
Vak 3: Naam en adres, met inbegrip van het land, van de exploitant of groep exploitanten.
Vak 4: Naam en adres van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controleautoriteit of
het controleorgaan van de exploitant of groep exploitanten en, in het geval van een
controleautoriteit of controleorgaan, het codenummer overeenkomstig punt 2 van bijlage V bij
Verordening (EU) 2018/848.
Vak 5: Activiteit(en) van de exploitant of groep exploitanten: situaties waarin een activiteit moet
worden vermeld:
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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 (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).
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Definities
Productie op een “bedrijf” in de zin van artikel 3,
punt 8, van Verordening (EU) 2018/848, met
inbegrip van de productie van paddenstoelen en
algen en de vergaring van wilde planten, algen en
paddenstoelen.
Productie

“Bedrijf” : alle productie-eenheden die door één
bestuur worden beheerd met het oog op de productie
van levende of onverwerkte landbouwproducten,
waaronder producten uit de aquacultuur en de
bijenhouderij, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a),
of andere in bijlage I genoemde producten dan
etherische oliën en gist.

Situaties waarin de activiteit moet worden
vermeld

Exploitant oefent activiteit “productie” uit.

Bereiding in de zin van artikel 3, punt 44, van
Verordening (EU) 2018/848 (dit is ook van
toepassing op de productie van etherische oliën en
gist).
“Bereiding”: alle handelingen van verduurzaming of
verwerking van biologische producten of
omschakelingsproducten, alsmede alle andere
handelingen die op een onverwerkt product worden
verricht zonder het oorspronkelijke product te
veranderen, waaronder slachten, uitsnĳden,
schoonmaken of malen, alsmede verpakken, etiketteren
of wĳzigen van de etikettering in verband met de
biologische productie.

Bereiding

Exploitant oefent activiteit “bereiding” uit.

Distributie van biologische of
omschakelingsproducten, met inbegrip van de
verzameling en het vervoer van dergelijke
producten en/of het in de handel brengen in de zin
van artikel 3, punt 48, van Verordening (EU)
2018/848.

Distributie / In
de handel
brengen

“In de handel brengen”: het voorhanden hebben van
levensmiddelen of diervoeders met het oog op de
verkoop, met inbegrip van het ten verkoop aanbieden,
of enige andere vorm van al dan niet gratis overdracht,
alsmede de eigenlijke verkoop, distributie en andere
vormen van overdracht zelf.

Exploitant distribueert biologische of
omschakelingsproducten die niet door hem of haar
zijn geproduceerd of bereid, en/of brengt
dergelijke producten in de handel.

NB: De activiteit “in de handel brengen” van
biologische of omschakelingsproducten omvat de
groothandel, de detailhandel en de onlineverkoop.
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Exploitant slaat biologische of
omschakelingsproducten op die niet door hem of
haar zijn geproduceerd of bereid 2.

Opslag van biologische of
omschakelingsproducten.

Opslag

In de volgende situatie hoeft de activiteit “opslag” niet te worden vermeld: opslag van
productiemiddelen (bv. meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in het geval van plantaardige
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Invoer

Invoer van biologische of
omschakelingsproducten uit een derde land naar
de Unie.

Exploitant oefent activiteit “invoer” uit.

Uitvoer

Uitvoer van biologische of
omschakelingsproducten uit de Unie naar een
derde land.

Exploitant oefent activiteit “uitvoer” uit.

Naast de hogergenoemde situaties waarin de activiteit moet worden vermeld, moet de betrokken
activiteit ook in de hieronder beschreven situaties worden vermeld:
•

De exploitant oefent de activiteit uit als onderaannemer voor een andere exploitant en neemt
de verantwoordelijkheid voor de biologische productie op zich overeenkomstig artikel 34, lid
3, van Verordening (EU) 2018/848.

•

De exploitant heeft de activiteit aan een derde uitbesteed, maar blijft verantwoordelijk voor de
biologische productie en heeft die verantwoordelijkheid niet aan die derde overgedragen
overeenkomstig artikel 34, lid 3, van Verordening (EU) 2018/848.

Vak 6: In dit vak worden de categorieën producten als bedoeld in artikel 35, lid 7, van Verordening
(EU) 2018/848 en de desbetreffende productiemethoden vermeld. Er kunnen meerdere vakjes worden
aangevinkt.
•

Voor de productcategorieën a), b) en c):

Vermeld in het geval van de activiteit “productie” de relevante productcategorie en geef aan of de
exploitant op zijn bedrijf de volgende productiemethoden toepast:
 biologische productie, behalve tijdens de omschakelingsperiode
 productie tijdens de omschakelingsperiode
 biologische productie met niet-biologische productie (overeenkomstig artikel 9, lid 7,
van Verordening (EU) 2018/848)
In het geval van de activiteiten “bereiding”, “distributie”, “opslag”, “invoer”, “uitvoer” en “in de
handel brengen”: vermeld de relevante productcategorie en geef aan of de exploitant die activiteiten
uitoefent met betrekking tot producten die afkomstig zijn van:
 biologische productie, behalve tijdens de omschakelingsperiode
 productie tijdens de omschakelingsperiode
 biologische productie met niet-biologische productie
•

voor de productcategorieën d), e), f) en g):

Vermeld in het geval van de activiteit “productie” de relevante productcategorie en geef aan of de
exploitant op zijn bedrijf de volgende productiemethoden toepast:

productie, diervoeders in het geval van dierlijke productie enz.) of opslag van ingrediënten (bv. meel,
zout, gist voor broodproductie enz. in het geval van verwerking).
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 productie van biologische producten
 productie van omschakelingsproducten
 biologische productie met niet-biologische productie (overeenkomstig artikel 9, lid 7,
van Verordening (EU) 2018/848)
In het geval van de activiteiten “bereiding”, “distributie”, “opslag”, “invoer”, “uitvoer” en “in de
handel brengen”: vermeld de relevante productcategorie en geef aan of de exploitant die activiteiten
uitoefent met betrekking tot producten die afkomstig zijn van:
 productie van biologische producten
 productie van omschakelingsproducten
 biologische productie met niet-biologische productie
NB: Hoewel in de titel sprake is van “categorieën producten” biedt vak 6 alleen informatie over de
productiemethoden die op de productcategorieën worden toegepast. Het biedt geen enkele garantie
dat producten van die categorieën als biologisch of omschakelingsproduct in de handel mogen worden
gebracht. Zo mogen producten van de categorieën “dieren en onverwerkte dierlijke producten” en
“onverwerkte aquacultuurproducten” met de productiemethode “productie tijdens de
omschakelingsperiode” ingevolge artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2018/848 niet worden
geëtiketteerd als "omschakelingsproducten”.
Artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) 2018/848:
“Gedurende de omschakelingsperiode geproduceerde producten mogen niet als biologische producten of als
omschakelingsproducten in de handel worden gebracht. De volgende producten die overeenkomstig lid 1
gedurende de omschakelingsperiode zijn geproduceerd kunnen echter wel in de handel worden gebracht als
omschakelingsproducten:
a) plantaardig teeltmateriaal, op voorwaarde dat een omschakelingsperiode van ten minste twaalf
maanden in acht is genomen;
b) levensmiddelen van plantaardige oorsprong en voedermiddelen van plantaardige oorsprong, mits het
product slechts één gewasingrediënt van agrarische oorsprong bevat en mits vóór de oogst een
omschakelingsperiode van ten minste twaalf maanden in acht is genomen.”

Vak 7: Datum, plaats, naam en handtekening van de gemachtigde persoon van de bevoegde autoriteit
of, in voorkomend geval, de controleautoriteit of het controleorgaan uit vak 4, ter bevestiging
dat de exploitant of groep exploitanten uit vak 3 voldoet aan Verordening (EU) 2018/848.
Vak 8: Duid de begin- en einddatum van de geldigheidsperiode van het certificaat aan.
Vak 9: Lijst van de leden van de groep exploitanten (alleen van toepassing op groepen exploitanten):
lijst van de leden van de groep exploitanten, die actueel moet worden gehouden en in
overeenstemming moet worden gehouden met de door de ICS-beheerder overeenkomstig
artikel 36 van Verordening (EU) 2018/848 opgestelde lijst van leden van de groep
exploitanten. Vermeld de naam van het lid en het adres of een andere vorm van identificatie,
zoals geolocatie, unieke code of een andere betrouwbare identificatiemethode.

Deel II
Dit deel is facultatief. De bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, de controleautoriteiten of
controleorganen kunnen vrijwillig een of meer vakken van deel II van het certificaat invullen.
Vak 1: Lijst van producten: voor elk product de naam van het product en/of de code van de
gecombineerde nomenclatuur (GN) waaronder het betrokken product is ingedeeld
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overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad 3. Vermeld alleen de producten
waarvoor gebruik mag worden gemaakt van de termen die verwijzen naar biologische
productie overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) 2018/848. Voor verwerkte
levensmiddelen en verwerkt diervoeder mogen alleen de producten worden vermeld die in
overeenstemming zijn met artikel 30, lid 5, punt a), respectievelijk artikel 30, lid 6, van
Verordening (EU) 2018/848.
Vak 2: Hoeveelheid producten: vermeld voor elk product de naam van het product en/of de code van
de gecombineerde nomenclatuur (GN) waaronder het betrokken product is ingedeeld
overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad3. Vermeld alleen de producten
waarvoor gebruik mag worden gemaakt van de termen die verwijzen naar biologische
productie overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) 2018/848, en de geraamde
hoeveelheden (naargelang het geval in kilogram, liter of aantal eenheden). Voor verwerkte
levensmiddelen en verwerkt diervoeder mogen alleen de producten worden vermeld die in
overeenstemming zijn met artikel 30, lid 5, punt a), respectievelijk artikel 30, lid 6, van
Verordening (EU) 2018/848. De hoeveelheid wordt geraamd op basis van de geldigheidsduur
van het certificaat.
Vak 3: Informatie over de percelen: de voor een product gebruikte oppervlakte in hectare, waarbij
wordt gespecificeerd of het product (de producten) biologisch, in omschakeling of nietbiologisch is (zijn).
Vak 4: Lijst van bedrijfsruimten of -units: elk van de bedrijfsruimten of eenheden van de exploitant of
groep exploitanten, met adres of geolocatie en een beschrijving van de in deel I, punt 5, van
het certificaat vermelde activiteit.
Vak 5: Beschrijving van de in deel I, punt 5, van het certificaat vermelde activiteit in het geval van
door de exploitant uitgeoefende activiteiten en vermelding of de exploitant die activiteiten ten
eigen bate verricht dan wel als onderaannemer voor een andere exploitant, waarbij de
onderaannemer verantwoordelijk blijft voor de uitgeoefende activiteit(en).
Vak 6: Beschrijving van de in deel I, punt 5, van het certificaat vermelde activiteit in het geval van
onderaanneming, waarbij wordt gespecificeerd of de exploitant of groep exploitanten uit deel
I, vak 3, verantwoordelijk blijft voor de uitbestede activiteit dan wel de verantwoordelijkheid
heeft overgedragen aan de onderaannemer overeenkomstig artikel 34, lid 3, van Verordening
(EU) 2018/848.
Vak 7: Naam, adres en beschrijving van de activiteit die de onderaannemers verrichten voor de
exploitant of groep exploitanten uit deel I, vak 3, overeenkomstig artikel 34, lid 3, van
Verordening (EU) 2018/848, waarvoor de betrokken exploitant of groep exploitanten met
betrekking tot de biologische productie verantwoordelijk blijft en waarvoor de
verantwoordelijkheid niet aan de onderaannemer is overgedragen.
Vak 8: Informatie over de accreditatie van het in deel I, vak 4, vermelde controleorgaan, met inbegrip
van de naam van de accreditatie-instantie en de weblink naar het accreditatiecertificaat.
Vak 9: Alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de
controleautoriteit die of het controleorgaan dat het certificaat afgeeft, relevant wordt geacht.
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Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
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