
Procedure 

De procedure voor het verkrijgen van het keurmerk ´Waddengoud´ is als volgt: 

1. De aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk ´Waddengoud´ vindt plaats door 

het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (per post of per mail) op te sturen naar 

het secretariaat van Stichting Waddengroep (‘Waddengoud’). 

2. Om in aanmerking te komen voor certificering als ´Waddengoud´ streekproduct dient 

het product (de productgroep) ten minste te voldoen aan criteria zoals beschreven in 

het document  algemene criteria Waddengoud 

3. Op basis van het ingevulde aanmeldingsformulier wordt een voorlopige beoordeling 

door (een vertegenwoordiger van) het bestuur van ‘Waddengoud’ gemaakt.  Indien 

nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij de aanvrager. 

4. Indien de voorlopige beoordeling van de aanvraag positief is, wijst het bestuur een 

deskundige aan die de situatie ter plekke beoordeelt. 

5. Indien het product voor certificering in aanmerking komt (stap 3 en 4) wordt over 

gegaan tot het maken van een productiereglement waarin het product, samenstelling, 

herkomst, be- en verwerking en de invulling van duurzaamheid / MVO wordt 

vastgelegd. 

6. Het productiereglement wordt beoordeeld door het bestuur van ‘Waddengoud’. Indien 

noodzakelijk wordt extra advies ingewonnen. Na goedkeuring van het reglement 

wordt tot keurmerkverlening over gegaan. Tevens verleent ‘Waddengoud’ de 

keurmerkgebruiker een unieke bedrijfscode. ‘Waddengoud’ en de keurmerkgebruiker 

tekenen een gebruiksovereenkomst voor het beeldmerk ´Waddengoud´. Het opgestelde 

productiereglement is onderdeel van de overeenkomst. 

7. Indien het bestuur van ‘Waddengoud’  besluit dat het product niet in aanmerking komt 

kan het een bedrijf een bezwaar indienen. Een bezwaarschrift tegen het besluit dient 

uiterlijk 14 dagen ontvangst van de afwijzing bij ‘Waddengoud’  binnen te zijn. De 

motivatie tot afwijzing met het bezwaarschrift worden voorgelegd aan de Raad van 

Toezicht van de Waddengroep. De Raad benoemt dan een bezwarencommissie. De 

beslissing van deze bezwarencommissie is definitief en bindend.  

8. Transparantie: Het product en de gebruiker worden opgenomen op de Waddengoud 

website en in de landelijke database (www.streekproduct.nl) van het Stichting 

Streekeigen Producten Nederland (SPN). De diverse productkenmerken en 

duurzaamheidsprestaties worden beschreven. 

9. De gebruiker wordt geacht het beeldmerk ‘Waddengoud’ met toevoeging van de 

unieke bedrijfscode te vermelden op het etiket of de verpakking van het product en de 

ontwikkelde promotiematerialen. 

10. In overleg met de keurmerkgebruiker wordt afgesproken op welke wijze het certificaat 

officieel wordt verstrekt. 

Producenten of handelspartijen die producten willen aanmelden kunnen het 

aanmeldingsformulier Waddengoud hier downloaden. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ‘Waddengoud’ via 0511 – 54 25 25 of 

info@waddengoud.nl. 

 

http://www.waddengoud.nl/fileadmin/user_upload/waddengoud/aanmeldingsformulier-waddengoud-2016.pdf
http://www.waddengoud.nl/fileadmin/user_upload/waddengoud/Algemene_Certificeringscriteria_2016_Waddengoud.pdf
http://www.streekproduct.nl/
http://www.waddengoud.nl/fileadmin/user_upload/waddengoud/aanmeldingsformulier-waddengoud-2016.pdf
mailto:info@waddengoud.nl

