
PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET AMELANDS PRODUKT  

1.  Een bedrijf dat belangstelling heeft voor het Amelands produkt keurmerk neemt contact op 

 met het bestuur van het Amelands Produkt voor een intake gesprek 

2. Als het gesprek positief verloopt en het bedrijf houdt belangstelling meldt Stichting Amelands 

 Product  het bedrijf aan bij Stichting Waddengroep ; 

3.  Stichting Waddengroep stuurt het bedrijf  een "aanvraag keurmerk set"  bestaande uit: 

   Algemeen reglement “Amelands Produkt”; 

  De basis-overeenkomst Amelands Product producent c.q. horecabedrijf; 

   Beschrijving van de te volgen procedure; 

  Het  aanmeldingsformulier . 

4.  Het bedrijf betaalt de keuringskosten aan de Stichting Amelands Product1.   

5.  De Stichting Amelands Produkt meldt de Waddengroep  dat  nota van de keuringskosten 

 betaald is. 

6.  De Waddengroep maakt een afspraak met het bedrijf. 

7.  De inspecteur van de Waddengroep vult samen met het bedrijf het      

 aanmeldingsformulier in. Onduidelijkheden, vragen etc. kunnen daarbij door de 

 Waddengroep-controleur  worden verduidelijkt c.q. beantwoord. 

     Omgekeerd kan de Waddengroep-inspecteur vragen om de antwoorden te  

     onderbouwen. 

 

8.  Waddengroep-controleur beoordeelt of het bedrijf voldoet aan de criteria 

     van het Amelands Produkt en voegt aan het ingevulde aanmeldingsformulier conclusies  toe. 

9.   De Waddengroep-controleur stuurt het aanmeldingsformulier met conclusies  naar de 

 Stichting Amelands Produkt en  vraagt hen om advies. 

10.  De Waddengoud-controleur rapporteert de uitkomsten van de punten 7 en 8 aan het  

     bestuur van de Stichting Waddengroep. 

 

11.  Het bestuur van Stichting Waddengroep besluit of het product c.q. het bedrijf   Amelands 

 Produkt  wordt verleend en stelt het bedrijf  en de Stichting Amelands Produkt op de hoogte 

 van het besluit. 

 

 

 

                                                           
1
  Normaliter bedragen de keurmerkkosten 200 euro (prijsniveau 2013). Eénmalig geldt voor het voorjaar van 

2013 dat 50% korting op deze keurmerkkosten wordt gegeven als gevolg van een subsidiebijdrage van 

Plattelandsprojecten.  

Bij een positief besluit betaalt het bedrijf een bijdrage voor gebruik van het keurmerk aan de Stichting Amelands 

Product, die in 2013 150 euro ex. BTW bedraagt.  



12.  Indien ja:  

 Stichting Waddengroep en het bedrijf in kwestie tekenen een “Overeenkomst Amelands 

Produkt Producent c.q. Horecabedrijf ”; 

  Het bedrijf ontvangt van de Waddengroep een Amelands Produkt certificaat en komt op de 

www.waddengroep.info website (button Amelands Produkt). 

  Het bedrijf wordt deelnemer in de Stichting Amelands Produkt,   ontvangt een Amelands 

produkt schildje, komt op de Amelands Produkt website en wordt betrokken bij andere 

promotie-uitingen en –activiteiten van de Stichting Amelands Produkt.  

 

           Indien nee: 

 Het bedrijf kan een bezwaar indienen.     

13.  Een bezwaarschrift tegen het niet toekennen van het keurmerk dient uiterlijk 7 dagen na 

ontvangst van de schriftelijke berichtgeving hieromtrent bij de Stichting Waddengroep binnen te zijn. 

Het bedrijf  dient een formeel gedocumenteerde onderbouwing voor het bezwaar, vergezeld van 

documentatie/informatie, binnen 14 dagen na de schriftelijke berichtgeving van afwijzing aan te 

leveren. 

De inspecteur, verantwoordelijk voor het niet voordragen voor certificatie, dient aanvullend bewijs 

voor deze aanbeveling te overleggen aan Stichting Waddengroep. 

Het Bestuur van Stichting Waddengroep behandelt in eerste aanleg het bezwaarschrift en het bewijs 

van de controleur. 

Indien het Bestuur het eens is met het bezwaarschrift wordt het keurmerk alsnog toegekend. Indien 

het Bestuur het NIET eens is met het bezwaarschrift worden alle bescheiden voorgelegd aan de Raad 

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

bezwarencommissie. 

De beslissing van deze bezwarencommissie is definitief en zal bindend zijn voor alle partijen. 

 


