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Bio op volle kracht

Hoe werkt het?
Je kan je gemakkelijk online aanmelden via
www.biogarantie.be.

Joris Crikemans
Biogarantie®-winkel De Groene Wijzer

Wil je een aanvraag doen om het Biogarantie®-label
te behalen, dan kan je dat enkel doen als je lid bent of
wordt van BioForum Vlaanderen. Het Biogarantie®label wordt pas toegekend na controle en certificering
door één van de drie bevoegde controleorganisaties
Tüv Nord Integra, Certisys of Quality Partner.
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Heb je vragen over de aanmelding, de controle, de
tarieven, iets anders? Op de website van Biogarantie®
vind je alle informatie en formulieren.
We helpen je ook graag persoonlijk verder,
dus aarzel niet om ons te bellen,
mailen of een afspraak te maken.

www.biogarantie.be
biogarantie@bioforumvl.be
T 03 286 92 78
T 03 286 92 69

“Biogarantie® is voor ons een hele evidente keuze
geweest. Het label biedt de meest herkenbare
garantie aan de klanten. We leveren ons roomijs ook
aan winkels en zij vinden het heel belangrijk dat we
Biogarantie® hebben.”

“Wij zijn al heel lang aangesloten bij Biogarantie®. Zo
drukken wij duidelijk een lokale stempel
op onze producten.”
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“Vanaf het begin koos ik voor Biogarantie® omdat het
label vertrouwen schenkt. In mijn winkel krijgen enkel
gecertificeerde bioproducten een verwijzing naar
bio. Als winkelier weet ik dat alle stappen voor mij
gecontroleerd werden. Dat schept een duidelijk beeld
voor de klant.”

Rina Reusen
Biogarantie®-producent en -verwerker
De Trommelhoeve

Dirk Lammertyn
Biogarantie®-producent en -winkel De Lochting

Bio op volle kracht
Biogarantie® voor
Belgische biobedrijven
Griet Maes

Biogarantie®-producent en -verwerker Bolderhof
“Het Belgische label Biogarantie® stimuleert mij om
steeds verder te verduurzamen. Zo gebruik ik in mijn
kippenvoer enkel biologische soja die gegarandeerd
sociaal rechtvaardig en boskapvrij is. Soja is een
noodzakelijke aanvulling zolang er een tekort is aan
Europese eiwitrijke gewassen.”
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Het best gekende biolabel

Belgisch bio

Sterk in duurzaamheid

In eigen handen

Biovoeding met Biogarantie® is bij de Belgische
consument zo vanzelfsprekend als een koffiekoek op
zondagochtend. Uit consumentenonderzoek van Vlam
(via Insites) in 2013 blijkt dat Biogarantie® het best
gekende biolabel blijft en ook het meeste vertrouwen
krijgt van de consument. Als Biogarantie®-houder
wek je dus extra vertrouwen met je product of
verkooppunt.

De consument vraagt naar biologisch uit eigen
regio. Het Biogarantie®-label is hier een goede gids.
Biogarantie® is immers een Belgisch label dat bijna
enkel Belgische bedrijven gebruiken. Als Biogarantie®houder geef je een lokaal en landgebonden profiel aan
jouw product, sterk dus!

Het Biogarantie®-lastenboek bevat de vier
principes van de internationale biosector: ecologie,
rechtvaardigheid, zorg en gezondheid. Het stimuleert
de Belgische biosector nog meer te verduurzamen en
te streven naar bio op volle kracht. Als Biogarantie®bedrijf hanteer je een open communicatie over: de
herkomst van je producten, eerlijke handel hier en
in het zuiden, respect voor sociale normen en de
ecologische impact van je bedrijf (water, energie,
transport, afval en biodiversiteit). Biogarantie®
communiceert deze inspanningen voor duurzaamheid
naar de bioconsument.

Het Europese label voor bio speelt een cruciale rol
in de herkenbaarheid van bio in heel Europa. Het
geeft garantie voor kwaliteit volgens de Europese
normen voor bio en voor betrouwbare controle.
Bovenop biedt Biogarantie® het voordeel dat het
label in eigen beheer is van de Belgische biobedrijven,
vertegenwoordigd in vzw’s zoals BioForum
Vlaanderen. Zo blijven jouw belangen zo goed
mogelijk vertegenwoordigd en kunnen we eventuele
wijzigingen in de Europese wetgeving blijven toetsen
aan jouw visie en kwaliteitseisen.
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Wat met foodservices?
Werk je met bio in je restaurant, in je
bedrijfscatering of in je eethuis, dan ben
je in Vlaanderen nog niet verplicht om een
biocertificaat te hebben. Als je wil tonen
aan je klanten dat je gegarandeerd met
bioproducten werkt, dan biedt Biogarantie®
verschillende formules om je als foodservice
te certificeren voor bio. Deze formules vind je
op de website van Biogarantie®.

Micheline Van Buynder

Renaat Devreese

“Ons rund-, kalfs- en varkensvlees is afkomstig
van de lokale veestapel. We kopen zoveel mogelijk
rechtstreeks in bij deze bioboeren, zo streven we naar
een korte voedselketen. Onze vleesproducten met
het Biogarantie®-label bevatten geen nitrietzout. Met
Biogarantie® kunnen we tonen dat we de lat graag
hoog leggen en daar komen onze klanten voor.”

“De wei van onze kaasmakerij gaat terug naar de
geiten als gezond drinkvoer. Wij besparen zo jaarlijks
200.000 liter water. Het reinigingswater van de
melkmachine hergebruiken we om de stallen schoon
te maken en het afvalwater gaat eerst door een
zuivering. Biologisch boeren betekent voor mij ook een
minimum aan reststromen.”

Biogarantie®-verwerker en -verkooppunt Slagerij Meert

Biogarantie®-producent en verwerker ‘t Reigershof

De Biogarantie®-winkel
Als winkel die bio verkoopt ben je sinds
2008 wettelijk verplicht om gecontroleerd te
worden. Laat je je bijkomend certificeren als
Biogarantie®-winkel, dan geef je maximaal
vertrouwen aan de klanten. De klant weet dan
zeker: hier zie ik meteen wat bio is en wat niet.

