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BIO ÉQUITABLE
Bio équitable 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
eerlijke handel met het Zuiden.

Het label kan worden teruggevonden op voedingsproducten,
textiel en cosmetica. Het label is verankerd in de Europese
wetgeving en wordt beheerd Bio Partenaire. 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 komt
volgens het label minimaal 95% van de ingrediënten uit
biologische landbouw. 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 Europese Verordening 834/2007 vormt de
basis voor het label.

Daarnaast legt Bio équitable een reeks van bijkomende criteria
op inzake biodiversiteit en is teelt in verwarmde serres
verboden.

Sociaal
Het label legt een hele reeks sociale criteria gebaseerd op de
ILO-Conventies op: verbod op dwangarbeid en moderne
slavernij, vakbondsvrijheid, gegarandeerd minimumloon en
recht op collectief onderhandelen, maximaal 48uren werkweek,
verbod op kinderarbeid en discriminatie, ....

Daarnaast engageren de deelnemende bedrijven zich om de
producenten te voorzien van opleiding, technische en
financiële middelen opdat zij hun werk in de best mogelijke
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Labelinfo.be is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken vzw in samenwerking met Ecoconso en met de
steun van FOD Leefmilieu en FIDO.

omstandigheden kunnen verrichten.

Economisch
Producenten krijgen voor hun producten een gegarandeerde
minimumprijs die contractueel wordt vastgelegd. Deze prijs
voorziet de producent van een eerlijke vergoeding die
equivalent is aan andere initiatieven van eerlijke handel. De
kostprijs omvat alle kosten inclusief productie, verpakking,
transport en certificering. De prijs moet landbouwers toelaten
zich op economisch, sociaal en cultureel vlak te laten
ontwikkelen.

Daarnaast engageren de deelnemende bedrijven zich ertoe
minimum 5% van de aankoopprijs te investeren in sociale
projecten in de dorpen van de producenten.

Het label geeft aan dat de producten minimaal voor 25%
ingrediënten uit eerlijke handel bevatten.

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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