
 

 

Overtredingen- en sanctiebeleid 
Door de Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct kunnen er sancties worden opgelegd voor het niet 
nakomen van de gestelde criteria. Deze overtredingen kunnen geconstateerd zijn door de (reguliere 
interne) controles maar kunnen ook worden geconstateerd na externe aanduiding. 

De controle en daadwerkelijke constatering van het niet nakomen van één of meerdere criteria zal altijd 
plaatsvinden door een onafhankelijke inspecteur/controleur. De rapportage van de controle en de 
feitelijke tekortkoming wordt vastgelegd in een rapportage en zal worden geclassificeerd in 
onderstaande overtredingen. 

Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct kent een drietal overtredingen: 
 
Minor: het niet nakomen van een criterium, waarbij blijkt dat dit als incident beschouwd kan worden en 
er actie ondernomen is om herhaling te voorkomen. 
 
Medium: het herhaaldelijk niet nakomen van één of meerdere criteria, waarbij er (blijkbaar) niet of 
nauwelijks actie is ondernomen om herhaling te voorkomen. Hierdoor is er een gerede kans dat het 
keurmerk in diskrediet wordt/ is gebracht. 
 
Major: Het herhaaldelijk niet nakomen van één of meerdere criteria, ook na eerdere overtredingen 
en/of sancties.  
En/of door het niet nakomen van dit/deze criteria is de kans groot dat het keurmerk in diskrediet wordt/ 
is gebracht. 
 

De rapportage wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur van Stichting Zeker Zeeuws® 
Streekproduct. Er zal wederhoor gevraagd worden bij de desbetreffende ondernemer over de 
overtreding waarna het bestuur een besluit neemt over de te volgen sanctie. Hierna is geen beroep meer 
mogelijk. 

De stichting kent een drietal sancties: 

Minor: mondelinge waarschuwing van de directie van de Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct, her-
controle binnen 6 maanden. 
 
Medium: schriftelijke waarschuwing van het bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct, 
opvolging door her-controle binnen 2 maanden. 
 
Major: Directe uitsluiting als certificaathouder van Zeker Zeeuws Streekproduct door het bestuur van de 
Stichting Zeker Zeeuws. Publicatie op website van Zeker Zeeuws dat het certificaat ingetrokken is. Het 
wordt de overtreder verboden nog langer gebruik te maken van het beeldmerk Zeker Zeeuws® 
Streekproduct. 


