
	  

Contaminatie-beheerstool  

Aankoop/Bestelling/Levering 
Ter info: Deze contaminatietool helpt de risico’s op contaminatie in kaart te brengen met concrete voorbeelden, geeft aan wat best 
opgenomen kan worden in de kwaliteitsprocedures rond scheiding bio en niet-bio en geeft enkele tips over mogelijke oplossingen. Dit is 
maar één onderdeel van een groter document. De volledige contaminatietool kan je vinden op www.bfvl.be/contaminatie.  
 

 

Mogelijke  risico’s Voorbeelden van wat er kan mislopen In welke procedures neem je dit op?  

Beschikbaarheid geldig 
certificaat 

• Leverancier (die factureert) heeft geen biocertificaat. 
• Het certificaat is niet terug te vinden op de website 

van het controleorgaan van de leverancier 
• Het certificaat is niet meer geldig  

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Leveranciersbeoordeling 

Type product (bulk, import, 
verpakt product, loonwerk-
opslag,  ...) 

• Product staat niet op het biocertificaat 
• Activiteit staat niet op het biocertificaat 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Leveranciersbeoordeling 

Type leverancier (loonwerker, 
onderaannemer) 

• Diegene die de goederen levert, is niet diegene die 
factureert 

• Loonwerker of onderaannemer heeft geen 
biocertificaat 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Risicobeoordeling 
• Procedure ‘Loonwerk’ 
• Leveranciersbeoordeling 

Opleiding bio • Medewerkers van de aankoopafdeling of besteldienst 
zijn niet op de hoogte van de vereisten van 
biocertificatie 

• Training personeel 
• Risicobeoordeling 

 
Twijfel • Er is vooraf een analyse-resultaat aanwezig van de 

partij waaruit blijkt dat een of meer pesticideresidu’s 
aanwezig zijn (bv. bij aankoop grondstof vanuit 

• Aankoop/Herkomstcontrole 
• Leveranciersbeoordeling 
• Risicobeoordeling 



	  

Nederland) 
• Er werd met de twijfel niets gedaan; ze werd niet 

gemeld aan het controleorgaan  
• Er bestaat onduidelijkheid of een bepaald product 

opgenomen is in het certificaat                                      
 

	  
Extra Tips 
	  

• Hou een lijst bij van al je leveranciers, met de certificaten en hun vervaldata. 

• Vind makkelijk bedrijven onder controle op http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/bedrijven-onder-controle. 

• Vraag niet louter het certificaat op, maar controleer extra of de activiteit en het product dat je aankoopt ook effectief op het 
certificaat staat. 

• Doe je loonwerk waarbij het product eigendom blijft van de klant? Beschouw de klant dan als leverancier en doe dus ook een 
volledige leveranciersbeoordeling.   

• Als medewerkers de ruimere context van biologische certificering meekrijgen en begrijpen, dan zien ze procedurestappen voor bio 
minder over het hoofd. Voorzie dus opleidingen.  

• De Vlaamse wetgeving hanteert een declasseringslimiet voor residuen: neem deze op in uw contract met de leverancier. Je vindt een 
protocol hierover op www.bfvl.be/protocol_pesticiden.   

• De controleorganisaties beschikken over 1 contactpunt dat je verplicht bent om te contacteren in geval van twijfel. Zorg dat deze 
contactinformatie up-to-date is en voor iedereen beschikbaar. Geef elk geval van twijfel door aan de controleorganisatie.  

	  


