Algemene Criteria voor het Zeker Zeeuws® Streekproduct
Om in aanmerking te komen voor certificering als “Zeker Zeeuws® Streekproduct” en het Zeker Zeeuws®
beeldmerk te mogen gebruiken, dient het product / de grondstof tenminste te voldoen aan de volgende
basis criteria:

1. Regionale herkomst
Producten die als Zeker Zeeuws® Streekproduct gecertificeerd willen worden, dienen afkomstig te zijn uit
de streek Zeeland. Tot de streek Zeeland wordt gerekend het gebied van de Provincie Zeeland inclusief
de Zeeuwse voordelta, de kust- en alle binnenwateren.

2. Herkomst van de grondstoffen
Een enkelvoudig product of grondstof moet daadwerkelijk grondgebonden (agrarisch) worden geteeld of
geproduceerd, respectievelijk afkomstig zijn uit de Zeeuwse voordelta, kust- en binnenwateren.
In alle gevallen geldt dat de grondstoffen niet afkomstig mogen zijn uit reguliere intensieve veehouderij .
Voor AGF producten geldt dat de teelt grond- en seizoensgebonden is (geen substraatteelt en geen
verwarmde kassen).

3. Herkomst van (naam gevende) grondstoffen in samengestelde producten
Tenminste 51% van de grondstoffen van samengestelde producten en voedingsmiddelen is afkomstig uit
de streek.
Alle naam gevende of kenmerkende grondstoffen bij samengestelde producten komen voor 100% van
uit Zeeland.
Hierbij geldt dat de naam gevende grondstof kenmerkend is voor de streek. (dit ter beoordeling aan de
Provinciale accreditatie commissie)

Voorbeeld:
Naam gevende grondstof:
Zeeuwse kersen jam: alle kersen (100%) in de jam moeten uit Zeeland komen
Zeeuwse zeewier producten : alle zeewieren (100%) in de producten moeten uit Zeeland komen

4. Dierlijke grondstoffen en producten (anders dan vis, schaal- en schelpdieren)
Dieren gehouden voor dierlijke grondstoffen/ producten (vlees) en/of afgeleide producten (melk, boter,
kaas, eieren) dienen gevoerd te worden met voer uit de streek ( tenminste 51% als massa percentage
van het totale voer). Voor de dieren geldt dat zij in de streek geboren zijn, dan wel tenminste 51% van
hun leven in de streek hebben doorgebracht.
Voorbeeld:
Dierlijke grondstof/product en naam gevend:
Zeeuwse kaas: alle (100%) melk is van koeien die in Zeeland geboren zijn dan wel meer dan 51% van
leven in Zeeland doorbrachten en Zeeuws voer krijgen. De kaas wordt gemaakt in Zeeland

5. Uitzondering herkomst
De provinciale accreditatie commissie kan een (tijdelijke) uitzondering op basis van herkomst
goedkeuren. Uitzonderingen zijn mogelijk door plaatselijke en/of eventueel tijdelijke (klimatologische)
omstandigheden (bijv. geringe beschikbaarheid door ziektes of extreme weersomstandigheden).
De uitzondering mag uitdrukkelijk niet gebaseerd zijn op commerciële motieven, zoals inkoop van
grondstoffen uit andere Nederlandse gebieden die in de eigen streek tegen hogere kosten beschikbaar
zijn.
De grondstoffen dienen altijd van Nederlands grondgebied afkomstig te zijn.

6. Be- en verwerking
De be- en verwerking van de grondstoffen vindt in de streek plaats. Indien er geen passende be- en
verwerkingsmogelijkheden in de streek zijn, kan hiervoor ontheffing worden verleend door de
provinciale accreditatie commissie.
7. Duurzame productiewijze
De grondstoffen, producten en samengestelde producten dienen op een maatschappelijk aanvaardbare
en duurzame wijze te zijn geproduceerd. Bij agrarische producten moeten minimaal eisen gesteld
worden aan het gebruik van bodemverbeteraars en gewasbeschermingsmiddelen (zie bijvoorbeeld
Global G.A.P., Milieukeur en Beter Leven). Bij visserij en aquakweekproducten moeten minimaal eisen
conform MSC of ASC gevolgd worden (dan wel MSC en/of ASC geaccrediteerd zijn).
Producten die het Zeker Zeeuws® -beeldmerk dragen, worden geacht producten te zijn die met respect
voor (landbouwhuis)dieren zijn geproduceerd, gevist of gekweekt.

8. Herkomst aanduiding op het product
Er dient een duidelijke verwijzing naar Zeeland te zijn in de productnaam of anderszins op het etiket /
verpakking van het product. Het product (kenmerk) is typisch voor Zeeland.
Tevens dient de producent/ het bedrijf die het product voor verkoop aanbiedt traceerbaar te zijn.

9. Wijzigingen in productie-verwerking-handel
Het kan voorkomen dat er wijzigingen zijn in de productie, verwerking en handel ten opzicht van de
productie, verwerking en handel ten tijde van de beoordeling en certificering. Deze wijzigingen dienen
ter stond en onverwijld doorgegeven te worden aan de Stichting Zeker Zeeuws® en kunnen leiden tot
een hernieuwde certificering.

10. Additionele criteria
Per product(groep) kunnen additionele en product specifieke criteria van toepassing zijn. Deze (kunnen
ook) gelden voor de gehele keten van product tot aan consument (ketencertificatie). Voorbeeld hiervan
is een sluitende administratie op basis van massa (kilogrammen productie-verwerking-handel).

11. Vergunningen en aanwijzingen
Alle voor productie en verwerking benodigde wettelijke vergunningen en/of ontheffingen dienen geldig
en aanwezig te zijn. Aanwijzingen van (controlerende) overheden dienen direct opgevolgd te worden.

12. Controle en toegang
De door de Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct daartoe aangewezen controleur heeft ten allen
tijden (met inachtneming van normale omgangsregels) toegang tot de productie, de verwerking en de
verkoop/handel van gecertificeerde Zeker Zeeuws® producten. De controleur krijgt tevens inzage in alle
in het kader van de Zeker Zeeuws certificering ter zake doende administratie van de productie,
verwerking en verkoop/handel, wanneer daartoe een verzoek wordt gedaan .

13. Communicatie gebruikers en consumenten
De houder van het productie-, verwerkings- en/of dienstencertificaat “Zeker Zeeuws® Streekproduct”
waarborgt dat bij de productie, distributie, verkoop en doorverkoop van producten, op welke wijze dan
ook, geen enkele onduidelijkheid kan ontstaan omtrent gecertificeerde en niet gecertificeerde
producten. De certificaathouder is er verantwoordelijk voor dat ook zijn afnemers (en daaropvolgende
afnemers, niet zijnde consumenten) jegens gebruikers en consumenten geen enkele onduidelijkheid
laten ontstaan op de verpakking, in commerciële uitingen of anderszins, omtrent gecertificeerde en niet
gecertificeerde producten, alsmede omtrent het soort certificaat dat is toegekend.

