Veelgestelde Vragen (FAQ)
voor Biogarantie-winkeliers

Deze leidraad met vraag en antwoord bevat de basiskennis voor biowinkeliers en
verkoopspersoneel. Een goede kennis van bio geeft immers vertrouwen aan jouw
klanten. Heldere info over bio vindt elke consument ook op
www.biomijnnatuur.be. Daar staat ook een rubriek ‘Vragen over bio’.
1. Wat is bio?
Bio is wettelijk beschermd
De term biologisch is wettelijk beschermd en de regels zijn in heel Europa gelijk. Deze regels voor gelden
van boer tot winkel en elk bedrijf dat een bioproduct verkoopt, krijgt verplicht controle. Het woord 'bio'
mag je dus niet zomaar gebruiken op je verpakking. Bedrijven die gecontroleerd en gecertificeerd worden,
mogen een product 'bio' noemen.
Bio zit in de grond
De start van bio is volle, vruchtbare grond. Dat is van levensbelang, want wereldwijd gaat er jaarlijks 24
miljard ton vruchtbare bodem verloren! Biologische teelt mag alleen in volle grond, want de bodem is de
kern van de landbouw en onze voedselvoorziening. Een bioboer investeert in de natuurlijke
vruchtbaarheid van zijn grond. Een vruchtbare bodem, rijk aan humus, schenkt de boer niet alleen een
goede en voedzame opbrengst, maar ook een natuurlijke bescherming tegen plagen en ziektes. Zo kan hij
kunstmest en chemische pesticiden vermijden. En ggo’s uiteraard ook.

Bio zit in je brood
De biowetgeving stopt niet bij de boer. Gelukkig maar. Want de meeste voedingswaren die we eten, zijn
eerst verwerkt. Denk aan je brood, kaas, confituur, koek of charcuterie. Dankzij de wetgeving voor bio,
kan je er op aan dat de biologische grondstoffen van de boer zorgvuldig verwerkt worden tot lekkere,
pure voeding. Slechts een handvol additieven zijn toegelaten en naar hulpstoffen en processen wordt
kritisch gekeken. Zo ben je als consument zeker van de kwaliteit van je product: puur en met een hoge
voedingswaarde.
Lees verder op www.biomijnnatuur.be

2. Hoe herken ik bio?
Op elk verpakt bioproduct afkomstig uit de EU, moet het Europese label voor bio staan. Daarbij moet nu
de vermelding van de controleorganisatie met de officieel toegekende certificatiecodes. Deze codes zijn
bijvoorbeeld de Belgische, van de drie erkende controleorganisaties in ons land:
-

BE-BIO-01 (= Certisys)
BE-BIO-02 (= TÜV Nord Integra)
BE-BIO-03 (= Quality Partner).

Naast het verplichte biolabel kan elk voorverpakt product nog andere biolabels van privé-lastenboeken
dragen. Alle biolabels voldoen minimaal aan de Europese biowetgeving. Verder verschilt de betekenis per
label.

Europees biolabel: voldoet aan de Europese
biowetgeving. Dit biolabel is verplicht op elk
biologisch product uit de Europese Unie.

Privé-biolabel uit België. Voldoet aan extra criteria
bovenop Europese wetgeving. Criteria voor
productie (witloof) en verwerking (fairtrade, nitriet
en gelatine). Label-houder tekent charter voor extra
duurzaamheid. Optioneel label voor verkooppunten.
Verschillende certificatie opties voor foodservices.
www.biogarantie.be.
Privé-biolabel uit Nederland. Voldoet aan extra
criteria bovenop Europese wetgeving, namelijk aan
de criteria uit de biologisch-dynamische landbouw
en verwerking.

Nationaal biolabel beheerd door de Franse overheid.
Enkel voor bioproducten die geproduceerd en
verwerkt zijn in Frankrijk.

Nationaal label beheerd door de Duitse overheid.
Enkel voor bioproducten die geproduceerd en
verwerkt zijn in Duitsland.

Privé-biolabel uit Nederland. Geen bijkomende
criteria bovenop Europese criteria. Organisatie zorgt
dat Eko-keurmerk bedrijven extra duurzaamheid
nastreven. www.eko-keurmerk.nl
Privé-biolabel uit Duitsland. Voldoet aan extra
criteria bovenop Europese wetgeving.

Privé-biolabel uit Engeland. Voldoet aan extra
criteria bovenop Europese wetgeving.

Privé-biolabel uit Oostenrijk. Voldoet aan extra
criteria bovenop Europese wetgeving.

Privé-biolabel uit Zwitserland. Voldoet aan extra
criteria bovenop Europese wetgeving.

Er is geen wetgeving beschikbaar voor biologische zout of biologisch water, aangezien de Europese
wetgeving voor bio zich beperkt tot landbouwproducten. Deze vind je in het lastenboek van Biogarantie.

3. Waarin verschilt een Biogarantie-product van het Europese biolabel ?
-

Bijna alle bedrijven die het Biogarantie-label gebruiken, zijn Belgisch.

-

Biogarantie-producten zijn gemaakt met een groot engagement voor duurzame bedrijfsleiding:
sociaal, economisch en ecologisch. De houders van een Biogarantie-label ondertekenden een
‘charter’ waarin ze hun engagement verklaren. Dit charter is een bijlage bij het lastenboek. De
controleur voor bio die langskomt, gaat alle verplichtingen uit het lastenboek na. Ook wijst hij de
bedrijfsleider op zijn genomen engagement in het charter.

-

Onverpakte goederen zoals losse biogroenten in kisten moeten volgens Europese wetgeving niet
verplicht een Europees biolabel dragen. Het Biogarantie-label echter wordt op de kistkaart
aangebracht. Daarbij moeten ze de herkomst “België” vermelden.

-

Biologische witloof met Biogarantie-label mag niet op water geforceerd worden, maar enkel in
volle grond. De teelt zelf is zowel bij Biogarantie als Europees bio in volle grond, uiteraard.

-

Een verwerker van bijvoorbeeld koekjes of brood, moet bij de aankoop van zijn biologische
ingrediënten de voorkeur hebben voor lokale ingrediënten.

-

Wanneer een verwerker ingrediënten importeert uit een land waar sociale omstandigheden vaak
slecht zijn (lijst van landen staat in lastenboek), moet hij ingrediënten kiezen met het fairtradelabel.

-

Nitraat- en nitrietzouten zijn geheel verboden en gelatine mag enkel van vissen zijn uit wildvangst.

-

Nanotechnologie is verboden in de verwerking.

4. Wat betekent de herkomstaanduiding?
Wanneer het Europese biolabel op een product staat, moet er in hetzelfde gezichtsveld ook een
aanduiding van herkomst te zien zijn. Die verwijst naar de plaats waar de landbouwgrondstoffen
geproduceerd zijn. Dit zijn de mogelijke aanduidingen:
-

EU landbouw: minimum 98% (in gewicht) geproduceerd in de EU
niet-EU landbouw: minimum 98% (in gewicht) geproduceerd buiten de EU
EU/niet-EU landbouw: een gedeelte (> 2%) is geproduceerd in de EU en een ander gedeelte (> 2%)
erbuiten

De herkomstaanduiding mag vervangen of aangevuld worden met de naam van land van herkomst, maar
enkel wanneer alle grondstoffen geproduceerd zijn in het vermelde land: ‘EU landbouw’ wordt dan
bijvoorbeeld ‘België’ of ‘EU landbouw/België’.

5. Waarom staan er soms meerdere biolabels op een product?
Het Europese biolabel is als enige verplicht op voorverpakte, biologisch gecertificeerde producten.
Daarnaast beslissen de bedrijven zelf welke labels zij belangrijk vinden. Meestal is het nationale biolabel
beter gekend of is het vertrouwen van de consument groter, zoals bij Biogarantie bleek uit een enquête in
2011 en in 2016. Omdat vele producten ook voor export bestemd zijn, kan het dat er verschillende
nationale labels naast elkaar gebruikt zijn zoals bv. AB en Biogarantie. Al deze labels hebben de Europese
biowetgeving als basis, op sommige punten kunnen ze de lat hoger leggen.
Behalve biolabels vind je op sommige producten ook labels die andere criteria opleggen, bijvoorbeeld
fairtrade label. Dit betekent o.a. voor de ingrediënten uit het Zuiden een eerlijke prijs aan de producenten
gegarandeerd is. Wanneer je op een product een biolabel en een fairtrade label vindt, is dat een sterke
combinatie. De criteria vullen elkaar namelijk mooi aan.

6. Wie beheert het Biogarantie-lastenboek en bepaalt de criteria?
Beroepsverenigingen van biolandbouwers en voedingsbedrijven vormen samen de vzw Biogarantie en zijn
eigenaar van het label. Het beheer hebben ze overgedragen aan BioForum Vlaanderen, Probila-Unitrab
(Wallonië) en UNAB (Wallonië). Het lastenboek wordt jaarlijks aangepast en bijgewerkt, dit in
samenspraak met de marktdeelnemers, de controleorganisaties en alle lidorganisaties van BioForum. In
feite bepaalt de hele sector de criteria. Er is immers steeds mogelijkheid tot inspraak of suggesties voor
wijzigingen.

7. Wat betekent de Biogarantie-sticker op het winkelraam?
- Voor winkels:
Dit is een Biogarantie-winkel, volgens de criteria van het lastenboek 2016. Deze winkel biedt vooral
voedingsmiddelen aan (min. 70%) waarvan tenminste 80% bio is. Enkel deze winkels krijgen na controle
de sticker ter beschikking en zijn via deze sticker herkenbaar voor de consument die graag een uitgebreid
en vers bio-assortiment opzoekt, waarin een duidelijk onderscheid is tussen bio en niet-bio.
- Voor restaurants:
Dit is een volledig biologisch restaurant, horecazaak of catering. Het restaurant kan ook kiezen voor
gedeeltelijke certificatie (per schotel, of maar voor een bepaald percentage, of voor bepaalde
ingrediënten) maar dan kan het geen Biogarantie-sticker aanbrengen.

8. Hoe zit het met labels voor nonfood?
Voor textiel zijn kan je duurzame producten herkennen via GOTS, Demeter en Krav. Op cosmetica zullen in
de toekomst steeds vaker de logo’s COSMOS en NATRUE staan. Die zullen geleidelijk de bestaande labels
vervolledigen of vervangen: Cosmebio/Ecocert (Frankrijk), BDIH (Duitsland), Soil Association (Verenigd
Koninkrijk) en ICEA (Italië). Op biocosmetica zal straks het Biogarantie-logo samen met de term COSMOS

ORGANIC staan en op natuurlijke cosmetica het Ecogarantie-logo met de term COSMOS NATURAL. Op
reinigingsproducten kan je het Ecogarantie label aantreffen.

9. Waar kan ik terecht met vragen over Biogarantie?
www.biogarantie.be
www.biomijnnatuur.be
www.bioforumvlaanderen.be
BioForum Vlaanderen vzw, T 03 286 92 78, E info@bioforumvl.be

