
Bio Solidaire is een label
voor biologische landbouw
uit Frankrijk

BIO SOLIDAIRE
Bio Solidaire is een label voor biologische landbouw uit
Frankrijk. Het geeft aan dat de productie op een
milieuvriendelijke wijze gebeurt. Bijkomend geeft het label aan
dat een gedeelte van de grondstoffen afkomstig zijn uit lokale
productie met aandacht voor een correcte vergoeding voor de
landbouwer.

Het label kan worden teruggevonden op voedingsproducten,
textiel en cosmetica. Het label is verankerd in de Europese
wetgeving en wordt beheerd Biopartenaire. Bio Partenaire is
een vereniging van kleine en middelgrote ondernemingen die
producten op de markt willen brengen met respect voor mens
en natuur. De controle gebeurt door een onafhankelijke
controle-organisme.

Milieu
Het label geeft aan dat de producten voor 100% afkomstig zijn
uit biologische landbouw. Bij verwerkte producten geeft het
label aan dat minimaal 95% van de ingrediënten uit
biologische landbouw afkomstig is. Bij biologische landbouw
worden geen kunstmatige meststoffen en chemische
pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen zijn
verboden. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn en voor de
algemene principes van milieuzorg. De basis wordt gevormd
door de Europese Verordening 834/2007.

Daarnaast legt Bio Solidaire een reeks van bijkomende criteria
op inzake seizoensgebondenheid en ecologische
bedrijfsvoering. Teelt in verwarmde serres verboden.

Sociaal
Er moet een samenwerkingsverband met andere producenten
en bedrijven worden opgezet. Bovendien wordt de voorkeur
gegeven aan lokale verwerking van de producten. Verder is er
een continue streven naar sociale vooruitgang en moet het
lokaal sociaal weefsel worden versterkt.

Economisch
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CRITERIA

http://www.labelinfo.be/
http://www.labelinfo.be/sites/default/files/label/biosolidaire.png
http://www.labelinfo.be/pdf/128


Labelinfo.be is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken vzw in samenwerking met Ecoconso en met de
steun van FOD Leefmilieu en FIDO.

Er moet een eerlijke prijs aan de producenten worden betaald.
Er worden langdurige contracten afgesloten met de
leveranciers en in de contracten is een prijsgarantie voor de
producten opgenomen.

Het label geeft aan dat de producten minimaal voor 20%
ingrediënten uit de “Solidaire keten” afkomstig zijn. Indien het
percentage aan “Solidaire” ingrediënten lager is dan 95% wordt
het percentage aangeduid op het etiket.

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de
Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

Arrêté du 5 janvier 2010 portant homologation du cahier des
charges concernant le mode de production biologique
d'animaux d'élevage et portant application du règlement (CE)
n° 834/2007 modifié du Conseil et du règlement (CE) n°
889/2008 modifié de la Commission et les complétant

Meer info: http://www.legifrance.gouv.fr

De controle gebeurt door Ecocert, een onafhankelijk controle-
organisme geaccrediteerd door de Franse overheid. Meer info
op http://www.ecocert.com/

Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden
geraadpleegd op http://www.biopartenaire.com

Surf naar: WWW.BIOPARTENAIRE.COM
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