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 producent naar verwerker naar handelsbedrijf (ketencertificatie). Deze
criteria zijn aanvullend op de Algemene Basiscriteria voor certificering als Zeker Zeeuws® Streekproduct.

Producten:
Onder producten in de schaal- en schelpdierengroep worden verstaan: Zeeuwse
Bodemcultuurmosselen, Hangcultuurmosselen, Zeeuwse Creuse Oesters en Zeeuwse Platte Oesters,
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 verwerkers: EG-nummer, KvK-nummer, nummer van vergunning,
voor handelsbedrijven: verkoop-nummer, EG-nummer, KvK-nummer, handelsnaam.
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Voor het product “Zeeuwse Creuse Oesters” gelden de
volgende voorwaarden
A kweekbedrijven (productiecertificaat)
➢Het gaat om de oestersoort met Latijnse naam: Crassostrea gigas
➢ Het oesterbroed is afkomstig van ouderdieren afkomstig uit Nederlandse wateren
(Waddenzee/Oosterschelde/Voordelta/Veerse Meer/Grevelingenmeer
➢ De vorm is geselecteerd op de kromme vorm met een buikje
➢ De oesters worden gekweekt in de Zeeuwse productiegebieden zijnde Oosterschelde, het
Grevelingenmeer, het Veerse Meer en Westerschelde.
➢ Kweekbedrijven mogen aantoonbaar 3 jaar lang geen buitenlandse (broed-halfwasconsumptie) creuse oesters voor geïmporteerd hebben
➢ Er mag aantoonbaar 3 jaar geen buitenlands broed van niet Nederlandse ouderdieren op de
percelen zijn uitgezet.
➢ De kweker is aangesloten bij de Nederlandse Oestervereniging (NOV) ivm MSCcertificering
➢ Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

B verwerkingsbedrijven (verwerkingscertificaat)
➢ De oesters dienen aantoonbaar afkomstig te zijn van Zeker Zeeuws gecertificeerde
kwekers (zie categorie A) en gekweekt in de van toepassing zijnde productiegebieden
➢ Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gelijktijdig, aaneengesloten gedurende het
seizoen op dezelfde locatie creuse oesters afkomstig uit niet van toepassing zijnde
productiegebieden en van niet gecertificeerde kwekers (lees niet Zeker Zeeuws
gecertificeerd) verwerken kunnen geen certificaat ontvangen.
➢ Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gecertificeerde Zeker Zeeuws® creuse
oesters voor eigen of externe handelsbedrijven (onder private label) verpakken dienen een
sluitende inkoop-verkoopadministratie voor te leggen.
➢ Alleen voor de gecertificeerde Zeker Zeeuws® creuse oesters mag het beeldmerk Zeker
Zeeuws® Streekproduct gevoerd worden

C handelsbedrijven (dienstencertificaat)
➢ Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws® creuse oesters met het beeldmerk
verkopen indien deze afkomstig zijn van gecertificeerde producenten (Categorie A) en
verwerkers (Categorie B) (ketencertificatie)
➢ Handelsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker Zeeuws® creuse oesters andere in
consumentenverpakking (voorzien van productie, houdbaarheidsdatum en EG nr.)
voorverpakte creuse oesters doorverkopen mogen alleen voor de gecertificeerde Zeker
Zeeuws® creuse oester het beeldmerk voeren.
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