
Controle en sancties 

Van ieder product dat gecertificeerd wordt met het Waddengoud keurmerk wordt een 

productreglement of beschrijving gemaakt waarin exact beschreven staat op welke manier 

voldaan wordt aan de keurmerkcriteria. De producenten en handelsorganisaties die gebruik 

maken van het keurmerk ‘Waddengoud’ hebben alle criteria en gestelde eisen onderschreven. 

De merkhouder Stichting Waddengroep (‘Waddengoud’) ziet er middels onafhankelijke 

controle op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan. 

De controle wordt door een onafhankelijke derde partij uitgevoerd. De door de Waddengroep 

daartoe aangewezen controleur heeft te allen tijde (met in achtneming van normale 

omgangsregels) toegang tot de productie, de verwerking en de verkoop/handel van 

gecertificeerde Waddengoud producten. De controleur krijgt tevens inzage in alle in het kader 

van de Waddengoud certificering ter zake doende administratie van de productie, verwerking 

en verkoop/handel, wanneer daar een verzoek toe wordt gedaan. 

Na toekenning van het Waddengoud certificaat wordt ieder jaar per product aan de 

ondernemer een zelfverklaring gevraagd. In deze ondertekende verklaring geeft de 

ondernemer aan of het product al of niet aan de gestelde criteria voldoet. Alle wijzigingen in 

de productie en verwerking van een product dienen ter stond en onverwijld doorgegeven te 

worden aan de Waddengroep en kunnen leiden tot een hernieuwde certificering. 

Jaarlijks wordt via een steekproef bij 10 % van de gecertificeerde producten/diensten 

hercontrole gedaan. Klachten/meldingen/vermoedens van misstanden die schriftelijk of via de 

mail worden gemeld zijn altijd reden voor hercontrole. In de administratie van het 

controlesysteem is, uitgesplitst naar product, opgenomen waar en bij wie hercontrole is 

uitgevoerd en met welk resultaat. In de administratie van het controlesysteem zitten de 

controleverslagen (deze zijn niet openbaar) en de eisen die per product zijn gesteld om het 

Waddengoud keurmerk te krijgen. Deze eisen zijn openbaar toegankelijk via de website. 

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd in het gebruik van de keurmerklogo’s of als 

de producten niet langer voldoen aan de gestelde criteria, wordt de producent 

(keurmerkgebruiker) hier op aangesproken. Bij herhaaldelijke en voortdurende overtredingen 

treedt het sanctiebeleid in werking. 

Sanctiebeleid 

Een door ‘Waddengoud’ gecertificeerd bedrijf raakt het Waddengoud keurmerk voor zijn 

streekproduct, en alle daaraan verbonden rechten, kwijt bij: 

– Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerklogo. 

– Indien niet wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van grondstoffen, be- 

en verwerking in de streek en duurzame productiewijze (MVO) 

– Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid 

en/of productveiligheid. 

– Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen. 

– Faillissement. 



Bij geconstateerde overtredingen inzake het gebruik van het keurmerklogo en de afspraken 

inzake herkomst, be- en verwerking in de streek en duurzaamheid van de productie treedt 

Waddengoud eerst in gesprek met de producent / keurmerkhouder om de problemen op te 

lossen. Indien de overtredingen niet binnen redelijke termijn zijn verholpen volgt een officiële 

waarschuwing. Indien hier binnen 2 maanden geen gevolg aan wordt gegeven wordt het 

certificaat ingetrokken en de overeenkomst ontbonden. Vanaf dat moment mag het logo en de 

bedrijfscode niet langer op de producten in de markt voorkomen. 

Bij herhaalde overtredingen door de producent / keurmerkhouder volgt direct een officiële 

waarschuwing en dienen de geconstateerde overtredingen binnen 1 maand te worden 

verholpen. 


