
V-Label Vegan en
Vegetarisch Certificaat



V-label is een productcertificering die gestandaardiseerde criteria volgt om te
garanderen dat bedrijven transparantie en duidelijkheid bevorderen bij
consumenten die veganistische en vegetarische producten kopen. Alle voedings-
en wijnproducten die het V-label keurmerk willen dragen, moeten voldoen aan
alle schemavereisten voor de V-label certificering, waaronder:

• De onbedoelde aanwezigheid van niet-veganistische of niet-vegetarische stoffen
in het eindproduct moet minder zijn dan 0,1% (1g/kg). Om die reden moeten alle
stadia van de productie, de verwerking en de distributie zo zijn ontworpen dat de
onbedoelde aanwezigheid van niet-veganistische of niet-vegetarische stoffen
wordt voorkomen.

• Het V-label-certificeringsproces omvat een beoordeling van de grondstoffen- en
de procesrisico's die wordt uitgevoerd door de nationale V-Label partner
organisatie (EVA vzw in België of de Vegetariërsbond in Nederland), en een audit
ter plaatse die wordt uitgevoerd door gekwalificeerde SGS-auditors.

• De resultaten van de risicobeoordeling bepalen de frequentie van de vereiste
audits ter plaatse. Bedrijven die een succesvol auditproces ondergaan, kunnen
worden aanbevolen voor de V-label certificering.

• Audits op basis van de V-label vereisten kunnen afzonderlijk worden
uitgevoerd, of als aanvulling op de erkende normen van het Global Food Safety
Initiative (GFSI) of van andere erkende voedselveiligheidsprogramma's.*

• De jaarlijkse V-label licentievergoedingen (die rechtstreeks worden geïnd door
de nationale V-label partnerorganisaties) zijn gebaseerd op de omzet en het aantal
veganistische en vegetarische producten die gecertificeerd zijn als onderdeel van
de licentieovereenkomst. Organisaties kunnen op elk moment van het jaar meer
producten aan hun licentie toevoegen, door de vereiste stappen te volgen. 
. 

V-Label GmbH is eigenaar van en exploiteert het internationaal erkende
V-label keurmerk, een transparant certificeringsschema voor vegan en
vegetarische producten. Voedings- en wijnproducenten die hebben
aangetoond aan de schemavereisten van de V-label te voldoen, kunnen
het V-label kwaliteitssymbool op hun producten aanbrengen en hierdoor
het vertrouwen van consumenten vergroten.

SGS en V-Label GmbH hebben hun krachten gebundeld om veganistische
en vegetarische authenticiteit in voedings- en wijnproducten te promoten
door wereldwijd een eenvoudige en consistente benadering voor
productcertificering aan te bieden.

*Lijst van aanvullende normen:

GFSI erkende normen: 
Brand Reputation Compliance Global, Standards (BRCGS), International Featured Standards (IFS), Food Safety System Certification (FSSC), Safe Quality Food (SQF). 
Overige normen:
ISO 22000, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) / Good Manufacturing Practices 
(GMP) audits.
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BEANTWOORDEN AAN
DE EISEN VAN EEN
GROEIENDE MARKT

 

V-LABEL VEGAN & VEGETARISCH - DE HOOFDZAKEN



Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde SGS-kantoor
en vul onze standaard V-label
klantvragenlijst in. Na invulling
en retournering van de vragen-
lijst brengt SGS u rechtstreeks
in contact met de geschikte 
V-label partnerorganisatie*.

Reserveer uw audit ter
plaatse bij SGS en bereid uw
bedrijf voor op de audit,
zoals vereist wordt.

Zodra de audit met succes is
afgesloten, ontvangt u voor uw
bedrijf een certificaat van
overeenstemming met de V-label
vereisten, ter ondersteuning van
uw V-label licentie.

Vul uw V-label licentie-
aanvraag in en verstrek de
informatie die nodig is voor uw
licentieaanvraag. De nationale
V-Label partner organisatie
berekent uw jaarlijkse
licentievergoeding.

Onderteken uw licentie-
overeenkomst met de nationale
V-Label partner organisatie en
geef de vereiste product-
informatie. De nationale V-Label
partner organisatie levert daarna
een productcertificaat waarmee
u het V-label voor de respectieve
producten kunt gebruiken.

Behoud uw V-label certificering
door de audits van uw bedrijf
te plannen en eventuele
vereiste producttests uit te
voeren.
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ZES STAPPEN OM EEN V-LABEL CERTIFICERING TE VERKRIJGEN VIA SGS

*V-label partnerorganisatie (EVA vzw in België of Vegetariërsbond in Nederland)



SGS is niet enkel een erkende auditinstantie voor het
uitvoeren van standalone en aanvullende audits voor het 
V-label veganistische en vegetarische certificatieschema.
Wij kunnen onze klanten ook andere aanverwante diensten
aanbieden, waaronder: 

• Testen: Met behulp van voornamelijk op DNA
gebaseerde methodologie kunnen we gerichte (PCR) of
niet-gerichte (NGS) testen aanbieden, afhankelijk van uw
behoeften en uw risicobeoordeling. Daarnaast hebben we
een breed gamma mogelijkheden voor ELISA-analyses
voor het detecteren van allergene dierlijke producten zoals
zuivel en eieren. 

• Training: deelname aan de SGS-trainingen over de
schemavereisten voor de V-label veganistische en
vegetarische certificering, en een effectieve implementatie
om te garanderen dat u voorbereid bent voor de
certificering.

BIJKOMENDE DIENSTVERLENING 
WILT U MEER WETEN OVER DE SGS 
V-LABEL VEGANISTISCHE EN
VEGETARISCHE CERTIFICERING? 
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t +32 (0)3 545 48 48 
t +31 (0)88 214 37 88

be.ssc.sales@sgs.com
nl.certificatie@sgs.com

NEEM CONTACT MET ONS OP:


