Certificering Europese Verordening (EG) omtrent biologische
producten Nr. 834/2007

Verbouwt u gewassen of heeft u een kwekerij? Bent u een voedselverwerker of een cateraar? Importeert u voedsel of
heeft u een winkel waarin biologische producten worden verkocht? Als u biologische producten levert of verwerkt en
deze dit label wilt meegeven, dan kunt u profijt hebben van het Euro Leaf-label en certificering volgens de Europese
Verordening (EG) omtrent biologische producten Nr. 834/2007.
Certificering volgens de EU-regels geeft u het recht het biolabel van de Europese Unie (Euro Leaf) op uw producten te
gebruiken. Met een Euro Leaf-label laat u uw klanten zien dat minimaal 95 procent van de ingrediënten van biologische
oorsprong is.
Biologische certificering is gericht op het bevestigen van de biologische productie van de ingrediënten van uw product, inclusief de
vermijding van chemische behandelingen en genetisch gemanipuleerde organismen. Door de certificering kunt u een
vertrouwensband met uw klanten opbouwen en hen overtuigen van de juistheid van uw beweringen en de kwaliteit van uw producten.
Dit zorgt weer voor klantenbinding en een betere reputatie.

Doelgroep
Ieder bedrijf dat biologisch bewerkte of onbewerkte landbouwzaden of biologische zaden produceert, of dat biologische
landbouwproducten zoals voedsel en diervoeder verwerkt, heeft een certificaat nodig om deze producten in de EU te mogen
verkopen.

Wat u moet weten
De markt voor biologische producten groeit continu en klanten vragen steeds vaker om biologische grondstoffen en bewerkte
voedingsmiddelen. Om van deze hausse in de Europese markt te profiteren, moet u ervoor zorgen dat uw producten een biolabel

Kiwa CMR
Kiwa Nederland
contact@kiwacmr.nl
+31(0)88 998 43 00

www.kiwa.com/nl/nl/service/certificering-europese-verordening-eg-omtrent-biologische-producten-nr-834-2007/pdf 23.04.2021

dragen. Met een certificering volgens de Europese Verordening omtrent biologische producten kan dat.
Biologische producten zijn producten die zonder synthetische chemicaliën zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden
geproduceerd, die geen genetisch gemodificeerde zaden bevatten en die zijn verbouwd op land dat vrij is van chemicaliën. Om de
biologische status van een product te kunnen aantonen heeft u gedetailleerde rapporten en inspecties op locatie nodig.
Certificering via Kiwa
De Europese markt voor biologische producten is de laatste tien jaar met 125 procent gestegen en vertegenwoordigt een waarde
van ca. €27 miljard. Dit biedt legio kansen aan bedrijven binnen de levensmiddelensector, maar om deze kansen te benutten moet u
gecertificeerd zijn om uw producten binnen de EU te mogen verkopen.
Als een van de voorlopers van de biologische revolutie in Europa, verzorgt Kiwa inspecties en certificering voor alle aspecten van
biologische productie voor boerderijen, verwerkingsbedrijven, verpakkingsbedrijven, importeurs, exporteurs en pakhuizen. Door
samen te werken met Kiwa kunt u uw biologische producten laten certificeren, het Euro Leaf-label voeren, de Europese markt
betreden en uw klanten laten zien dat u zich inzet voor duurzaamheid en kwaliteit.

In 2017 werd de Europese Verordening omtrent biologische producten aangepast aan de veranderingen in de snel groeiende markt
voor biologische producten. Deze aanpassingen gaan naar verwachting in 2021 van kracht. De nieuwe verordening heeft betrekking
op producten als zout, kurk en essentiële oliën en geldt voor zaden en bewerkte landbouwproducten als voedsel en diervoeder. De
verordening is ook van toepassing op geïmporteerde biologische producten die buiten de EU zijn geproduceerd.
Pluspunten en voordelen
Vergroot uw winst – Met een Europees biolabel krijgt u toegang tot nieuwe markten en kunt u voldoen aan de vraag van uw
klanten. Kortom: een hogere omzet.
Kom tegemoet aan de behoeften van klanten – Met het Euro Leaf-certificaat komt u tegemoet aan de groeiende vraag naar
biologische producten.
Verbeter uw concurrentiepositie – Een Europese certificering voor biologische producten helpt u de Europese markt te
betreden en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
Verminder het risico van pesticiden – Een biologische certificering beschermt u tegen het risico van verontreiniging van uw
producten door bestrijdingsmiddelen.
Laat zien hoe belangrijk kwaliteit voor u is – Met een certificaat is het voor al uw klanten, partners en medewerkers meteen
duidelijk dat uw producten voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.
Draag bij aan duurzaamheid – Met een certificaat laat zien dat u wereldwijde doelstellingen qua klimaatverandering,
biodiversiteit en milieubescherming actief ondersteunt.
Steun de boeren in uw leveringsketen – Een biologische EU-certificering creëert een gelijk speelveld voor boeren; ook voor
boeren uit niet EU-landen die naar de EU exporteren.
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