
AFGEGEVEN

I.1 Documentnummer

BE-BIO-02.056-0000285.2023.001

I.2 Type exploitant

☑ Exploitant
☐ Groep exploitanten

I.3 Exploitant of groep exploitanten

Naam Dossche Mills
Adres Clemence Dosschestraat 1 9800 Deinze
Land België ISO-code BE

I.4 Bevoegde autoriteit of controleautoriteit / controleorgaan

Autoriteit TÜV NORD INTEGRA bvba (BE-BIO-02)
Adres Statiestraat 164 A , 2600, Berchem
Land België ISO-code BE

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

• Bereiding

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:
– 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 20 januari 2023
11:17:19 +0100
CET

Plaats Berchem (BE)

Naam en
handteken
ing

TÜV NORD INTEGRA
bvba

I.8 Geldigheid

Certificaat geldig van 01/01/2023 tot 31/12/2024

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

nl https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-02.056-0000285.2023.001.pdf 1 / 2
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https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-02.056-0000285.2023.001.pdf


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

DECOR ZADENMENGELING SKAL-NL-BIO-01 10 KG Biologisch
FAR.PETITE EPEAUTRE SEMICO FR-BIO-01 25 KG Biologisch
FARINE DE MEULE T80 FR-BIO-01 25 KG Biologisch
FARINE DE SEIGLE T130 FR-BIO-01 25 KG Biologisch
FARINE INTEGRALE T150 FR-BIO 01 25 KG Biologisch
FARINE TRAD.FRANCAISE T65 FR-BIO 01 25 KG 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

Adres of geolocatie Activiteit van de exploitant Beschrijving van de in deel I, punt 5, vermelde activiteit(en)

Deinze opslag: Tweebruggenlaan 1, 9800
Deinze, België

Bereiding B2B

Deinze: Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze,
België

Bereiding B2B

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 103-PROD

Hyperlink naar het
accreditatiecertificaat

https://www.tuv-nord.com/be/en/our-
company/accreditations

II.9 Andere informatie

bereiding

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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https://www.tuv-nord.com/be/en/our-company/accreditations
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