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De nieuwe biologische wetgeving zal op 1
januari 2022 van toepassing worden. Om u
bij deze overgang te begeleiden, heeft
Bioforum een praktisch overzicht gemaakt
van de belangrijkste concrete wijzigingen
die op dit moment reeds gekend zijn per
sector.

Toepassingsgebied - uitbreiding
Het toepassingsgebied van de bioverordening wordt uitgebreid met een aantal
producten die nauw verband houden met landbouw. Onder andere volgende
producten komen nu in aanmerking voor biologische certificering: zout, bijenwas,
etherische oliën, kurk, natuurlijke gommen en harsen.
Nieuw algemeen principe – verbod op nanomaterialen
Het gebruik van ingrediënten die bestaan uit vervaardigde nanomaterialen of die
deze bevatten, wordt verboden.
Toegelaten technieken – verbod op ionenwisseling
Het gebruik van technieken met ionenwisselaar- en adsorptieharsen is enkel
toegelaten voor wijn en voor de productie van biologische volledige
zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, babyvoeding en bewerkte
levensmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en peuters.
Etikettering – aanduiding van de teeltplaats
Voor de aanduiding van de plaats waar de agrarische grondstoffen zijn geteeld,
mogen kleine gewichtshoeveelheden ingrediënten buiten beschouwing worden
gelaten op voorwaarde dat de totale hoeveelheid buiten beschouwing gelaten
ingrediënten niet meer dan 5 % (t.o.v. de huidige 2 %) van de totale
gewichtshoeveelheid agrarische grondstoffen uitmaakt.

De begrippen „EU” en „niet-EU” mochten al vervangen worden door de naam van
een land indien alle agrarische grondstoffen waaruit het product is samengesteld
in dat land geteeld zijn. Nieuw is dat de begrippen ook mogen vervangen worden
door of aangevuld met de naam van een land en van een regio.
Voor biologische aquacultuurproducten mag het woord ‘Landbouw’ vervangen
worden door ‘Aquacultuur’.
Toegelaten aroma’s – biologisch of natuurlijk x-aroma
Aroma’s kunnen worden gebruikt als ze biologisch zijn, of wanneer het “natuurlijke
X-aroma’s” zijn. Dit zijn natuurlijke aroma’s waarvan de smaak voor minstens 95%
afkomstig is van het genoemde uitgangsmateriaal (bijv. natuurlijk citroenaroma).
Aroma’s tellen mee als agrarisch ingrediënt bij de totale berekening van het
aandeel biologische ingrediënten.
In de infofiche over aroma’s vind je meer uitgebreide informatie over het gebruik
van aroma’s.
Overgangsmaatregelen voor voorraden
Producten die zijn geproduceerd volgens de regels van de huidige verordening en
die geproduceerd zijn vóór 1/1/2022 mogen nog na die datum in de handel gebracht
worden, zolang de voorraad strekt.
Voor producten die bestemd zijn voor de eindconsument is dit duidelijk. Let wel,
voor halffabricaten die niet conform Verordening 2018/848 zijn (bijv. omwille van
niet-conforme aroma’s), gaan we er van uit dat deze niet meer gebruikt mogen
worden door andere bioverwerkers na 1/1/2022.
Gebruik van niet-biologische ingrediënten zal ingeperkt worden
Momenteel is een herziening aan de gang van bijlage IX van Verordening 889/2008.
Dit proces is nog niet gefinaliseerd maar het is wel reeds duidelijk dat de lijst van
toegelaten niet-biologische ingrediënten sterk zal ingeperkt worden. Vermoedelijk
zullen de huidige toegelaten niet-biologische ingrediënten nog mogen gebruikt
worden tot eind 2023.
Indien een bepaald ingrediënt niet beschikbaar is in biologische kwaliteit kan je
weliswaar nog steeds een toelating vragen aan de overheid, maar deze zal slechts 6
maanden geldig zijn (i.p.v. de huidige 12 maanden) en kan maximaal 2 keer verlengd
worden (i.p.v. de huidige 3 maal). Als de vergunning toegekend wordt door de
Vlaamse overheid dan geldt ze meteen ook voor alle exploitanten in Vlaanderen.
Let op, een vergunning die reeds 2 maal verlengd is onder de huidige verordening
zal niet meer verlengd worden onder de nieuwe verordening. Evenzo zal een

vergunning die reeds 1 maal verlengd werd onder de huidige verordening, nog
slechts 1 maal voor 6 maanden verlengd kunnen worden onder de nieuwe
verordening.
Reiniging en desinfectie
Het is de bedoeling om tegen 1/1/2024 een lijst op te stellen van toegelaten
reinigings- en desinfectiemiddelen voor verwerkende en opslagbedrijven. Zolang
deze lijst niet gepubliceerd is, is voorzien dat er gebruik gemaakt kan worden van
detergenten en biociden die conform zijn met de horizontale wetgeving voor
detergenten en biociden.
Import
Op heden zijn er twee mogelijkheden om biologische producten te importeren uit
een derde land:
1. Import uit een erkend derde land: de erkende landen blijven tijdens een
overgangsperiode erkend tot eind 2026. De EU wil handelsakkoorden met
deze landen afsluiten met het doel om ‘wederzijdse’ erkenning van
biologische producten te bekomen.
2. Import via een erkend controleorgaan: erkende controleorganen blijven
tijdens een overgangsperiode erkend tot eind 2024. De controleorganen die
nu erkend zijn volgens het principe van ‘gelijkwaardigheid’ moeten een
erkenning behalen voor ‘conformiteit’. Dit houdt in dat dezelfde productieen controlevereisten zullen gelden als in de Europese Unie.

