
AFGEGEVEN

I.1 Documentnummer

BE-BIO-01.056-0001391.2023.001

I.2 Type exploitant

☑ Exploitant
☐ Groep exploitanten

I.3 Exploitant of groep exploitanten

Naam PUR NATUR NV.
Adres Hoogstraat 25 9770 Kruishoutem
Land België ISO-code BE

I.4 Bevoegde autoriteit of controleautoriteit / controleorgaan

Autoriteit CERTISYS (BE-BIO-01)
Adres Square de Meeûs - De Meeûssquare 35, 1000, Brussel
Land België ISO-code BE

I.5 Activiteit(en) van de exploitant of groep exploitanten

• Bereiding
• Distributie/In de handel brengen
• Uitvoer

I.6 Categorie(ën) producten als bedoeld in artikel 35, lid 7, van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, en
productiemethoden

• (d) Verwerkte landbouwproducten, waaronder aquacultuurproducten, voor gebruik als levensmiddel
Productiemethode:
– Productie van biologische producten
– Biologische productie met niet-biologische productie

Dit document is conform Verordening (EU) 2018/848 afgegeven om te verklaren dat de exploitant of groep exploitanten voldoet aan die
verordening.

I.7 Datum, plaats

Datum 03 april 2023
16:12:45 +0200
CEST

Plaats Brussel (BE)

Naam en
handteken
ing

CERTISYS

I.8 Geldigheid

Certificaat geldig van 23/03/2023 tot 31/03/2026

Certificaat als bedoeld in artikel 35, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie
en de etikettering van biologische producten
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AFGEGEVEN

II.1 Lijst van producten

Naam van het product Gecombineerde nomenclatuur (GN) als bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad voor producten die
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/848
vallen

NL: Melkproducten
FR: Produits laitiers
EN: Dairy products

Biologisch

NL: Verwerkte landbouwproducten
FR: Denrées alimentaires transformées
EN: Processed agricultural products, including aquaculture
products, for use as food

Biologisch

II.2 Hoeveelheid producten

II.3 Informatie over de percelen

II.4 Lijst van bedrijfsruimten of -units waar de activiteit door de exploitant of groep exploitanten wordt uitgeoefend

II.5 Informatie over de door de exploitant of groep exploitanten uitgeoefende activiteit(en) en vermelding of de exploitant of groep exploitanten de
activiteiten te eigen bate verricht dan wel als onderaannemer voor een andere exploitant, waarbij de onderaannemer verantwoordelijk blijft voor
de uitgeoefende activiteit(en)

II.6 Informatie over de activiteit(en) die is/zijn uitgeoefend door een derde waaraan de productie is uitbesteed overeenkomstig artikel 34, lid 3, van
Verordening (EU) 2018/848

II.7 Lijst van onderaannemers die een activiteit of activiteiten verrichten voor de exploitant of groep exploitanten overeenkomstig artikel 34, lid 3,
van Verordening (EU) 2018/848 waarvoor de exploitant of groep exploitanten met betrekking tot de biologische productie verantwoordelijk blijft en
waarvoor de verantwoordelijkheid niet aan de onderaannemer is overgedragen

II.8 Informatie over de accreditatie van het controleorgaan
overeenkomstig artikel 40, lid 3, van Verordening (EU) 2018/848

Naam van de
accreditatie-instantie

BELAC

Hyperlink naar het
accreditatiecertificaat

https://www.certisys.eu/wp-
content/uploads/2022/01/Accreditation-BELAC-
093-PROD-V10.pdf

II.9 Andere informatie

Certisys Ref: 20346

NL:

Type van verkoop:
- Business to Business

Type van bereiding activiteiten:
- Heretiketteren

FR:

Type de vente:
- Business to Business

Type d'activité de transformation:
- Etiquetage

EN:

Type of sale:
- Business to Business

Type of activity of preparation:
- Labelling

Certificaat als bedoeld in artikel 35, lid 1, van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie
en de etikettering van biologische producten
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