
   
                                                                      
 
Algemene voorwaarden, procedure en tarieven ´Zeker 
Zeeuws® Streekproduct´ 
(voor producenten, verwerkers, handelsorganisaties en samenwerkingsverbanden) 
 

De Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct is licentiehouder, uitgever en beheerder van het 
Zeeuwse streekkeurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct. De Stichting bewaakt de kwaliteit 
van de met het predicaat “Zeker Zeeuws® Streekproduct” onderscheiden producten en 
diensten en is verantwoordelijk voor het beleid, de ontwikkeling van de criteria, en 
regelgeving. De Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is een onafhankelijke 
keurmerkorganisatie en als licentiehouder verbonden aan het landelijke keurmerk Erkend 
Streekproduct Nederland  (SPN). 

De uitgangspunten, criteria en procedures van Zeker Zeeuws® Streekproduct zijn landelijk 
erkend, transparant en waardevol. Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct kent het Zeeuwse 
keurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct toe aan producten en diensten die voldoen aan de 
gestelde eisen. De verbinding met SPN Erkend Streekproduct wordt gelegd door het unieke 
Zeker Zeeuws certificaatnummer gekoppeld aan het SPN-nummer. 
 
 
Het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct kan op verzoek van de certificaathouder worden 
ingetrokken. Het verzoek dient schriftelijk en gemotiveerd bij het secretariaat van de 
Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct ingediend te worden.  
Een door SPN of Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct gecertificeerd bedrijf raakt het 
keurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct en alle daaraan verbonden rechten kwijt bij: 
 

Ø Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerklogo 
Ø Indien niet (langer) wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van 

grondstoffen, be- en verwerking in de streek en duurzame productiewijze (MVO) 
Ø Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van 

voedselveiligheid en/of productveiligheid 
Ø Indien men niet meer over de wettelijke vereiste vergunningen en erkenningen 

beschikt  
Ø Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen 
Ø Faillissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
                                                                      
 
De procedure voor het verkrijgen van het keurmerk ´Zeker Zeeuws® Streekproduct´ is 
de volgende: 
 

1. De aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk ´Zeker Zeeuws® streekproduct´ 
vindt plaats door het volledig ingevulde aanvraagformulier (per mail) op te sturen 
naar het secretariaat van Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct .  

2. Om in aanmerking te komen voor certificering als ´Zeker Zeeuws® Streekproduct´ 
dient het product/de grondstof (de productgroep) ten minste te voldoen aan de door 
Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct vastgestelde basiscriteria. 

3. Op basis van het ingevulde aanvraagformulier wordt een voorlopige beoordeling 
door de coördinator van Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct afgegeven. Indien 
gewenst brengt de coördinator een bezoek aan de aanvrager en beoordeelt de 
situatie ter plekke. 

4. Indien het product voor certificering in aanmerking komt (stap 3 en 4) wordt het 
aanvraagformulier met advies voorgelegd ter beoordeling aan de Provinciale 
Accreditatiecommissie voorgelegd.  

5. Na positief advies van de commissie en goedkeuring van de aanvraag door het 
bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct wordt overgegaan tot het 
maken van een product(ie)reglement waarin het product, eventuele samenstelling, 
herkomst, be- en verwerking en de invulling van duurzaamheid/ MVO wordt 
beschreven en wordt het keurmerk verleend.   

6. Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct en de keurmerkgebruiker tekenen het 
opgestelde product(ie)reglement. Een gebruiksovereenkomst voor het beeldmerk 
´Zeker Zeeuws® Streekproduct´ is onderdeel van de overeenkomst.  

7. De gebruiker wordt geacht het beeldmerk ‘Zeker Zeeuws® Streekproduct’ te 
vermelden op het etiket of de verpakking van het product en/of de ontwikkelde 
promotiematerialen.  

8. Indien het bestuur op basis van het advies van de provinciale accreditatiecommissie 
negatief besluit kan het bedrijf een bezwaar indienen bij SPN.  

 
De volgende tarieven worden gehanteerd: 
Toetsings- en certificeringskosten (eenmalig) € 300 per certificaat   
 
Vaste jaarlijkse onderhoudsbijdrage                          € 75 voor het 1ste certificaat  
                                                                                           € 50 voor ieder volgend certificaat                                                   
Bijdrage per audit  (eenmalig)                                     € 100 
                
De toetsings- en certificeringskosten worden bij de aanvrager in rekening gebracht na het 
doorlopen van stap 5 van de aanvraagprocedure. 
De bijdrage per audit wordt na de audit in rekening gebracht.  
De jaarlijkse onderhoudskosten worden in januari per kalenderjaar gefactureerd.   


