Aanvullende Certificeringscriteria voor de productgroep
schaal- en schelpdieren
Er zijn voor de productgroep schaal- en schelpdieren speciale / aanvullende criteria opgesteld zowel per
product als voor de keten van categorie producent (A) naar verwerker (B) naar handelsbedrijf(C)
(ketencertificatie).

Producten:
Onder producten in de schaal- en schelpdieren groep worden verstaan: Zeeuwse
bodemcultuurmosselen, hangcultuurmosselen, Zeeuwse creuse oesters en Zeeuwse platte oesters en
Zeeuwse kreeft als ook mesheften, kokkels en tapijtschelpen.

Criteria voor de gehele keten:
Er zijn specifieke criteria opgesteld voor producenten (A), verwerkers (B) en handelsbedrijven (C).
Onder producenten kunnen worden verstaan: kwekers, vissers, telers
Onder verwerkers kunnen worden verstaan: verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven
Onder handelsbedrijven kunnen worden verstaan: handelaren en groothandel van (consument)verpakt
product

Koppeling certificaten aan andere registraties
Alle certificaten worden gekoppeld aan een bestaand en formeel registratienummer. Dit kunnen zijn:
voor producenten: schipnummer, IMO-nummer, KvK-nummer, nummer van vergunning,
voor verwater-verwerking-verpakking: EG-nummer, KvK-nummer, nummer van vergunning,
voor handelsbedrijven: verkoop-nummer, EG-nummer, KvK-nummer, handelsnaam.

Criteria per product(groep):
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Voor het product “Zeeuwse Kreeft” gelden de volgende
voorwaarden
A kreeftenvissers (productiecertificaat)
➢ Het gaat om de kreeft met Latijnse naam Homarus gammarus (De Zeeuwse kreeft behoort tot
de Europese kreeft)

➢ Gevangen in de periode: laatste donderdag in maart t/m 15 juli (i.e. Zeeuwse kreeft
seizoen)
➢ Het schild is blauwachtig zwart van kleur
➢ De visser beschikt over een geldige vergunning en volgt de regels en verordeningen
behorende hierbij op
➢ De kreeft is afkomstig uit de Zeeuwse wateren:
Oosterschelde / Veerse Meer / Grevelingenmeer / Westerschelde / Voordelta
➢ Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

B verwerkingsbedrijven (verwerkingscertificaat)
➢ Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven dienen Zeker Zeeuws® gecertificeerde kreeft
te verwerken (ketencertificatie), hierbij geldt dat:
➢ Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gelijktijdig aaneengesloten gedurende het
seizoen niet gecertificeerde Zeker Zeeuws® kreeft, verwerken, kunnen geen certificaat
ontvangen en,
➢ Voor verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die niet Zeker Zeeuws® gecertificeerde
kreeft uitsluitend in consumentenverpakking (voorzien van productie,
houdbaarheidsdatum en EG nr.) verhandelen is certificering wel mogelijk
➢ Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gecertificeerde Zeker Zeeuwse kreeft
voor eigen of externe handelsbedrijven (onder private label) verpakken dienen een
sluitende inkoop-verkoopadministratie voor te leggen
➢ Alleen voor de gecertificeerde Zeker Zeeuws® kreeft mag het beeldmerk Zeker
Zeeuws® Streekproduct gevoerd worden

C handelsbedrijven (dienstencertificaat)
➢ Handelsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker Zeeuws® kreeft andere in
consumentenverpakking (voorzien van productie, houdbaarheidsdatum en EG nr.)
voorverpakte kreeft doorverkopen mogen alleen voor de gecertificeerde Zeker Zeeuws®
kreeft het beeldmerk voeren.
➢ Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws® kreeft doorverkopen (en het beeldmerk
voeren) indien producenten en verwerkers gecertificeerd zijn (ketencertificatie)

➢

Bedrijven moeten een sluitend inkoop-verkoopadministratie voor kunnen leggen

