Voor het product “Zeeuwse scharreleieren” gelden de
volgende voorwaarden:
A productiebedrijven (productiecertificaat)





Het gaat om de kippensoort met de handels benaming: Bovans bruin of gelijkwaardig
De kippen worden gehouden in Zeeland en verblijven hier tenminste 51% van hun leven
Het voeder inclusief water is minimaal voor 51% afkomstig van Zeeuwse grond
Productiebedrijven streven naar een zo duurzaam en biologisch mogelijke productie,
bijvoorbeeld door SKAL, globalGAP of Beter Leven geaccrediteerd te zijn
 Productiebedrijven zijn bij voorkeur aangesloten bij een branchevereniging, bijvoorbeeld
IKB-kip en worden gecontroleerd door inspectiediensten zoals NVWA en/of een
gelijkwaardig (intern) kwaliteitssysteem
 Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen
 Tijdens de reguliere tijdelijke leegstand van de stal is het mogelijk om extern Zeeuwse
scharreleieren in te kopen van: J. Mol uit Nisse en/of A.J. Fokke uit Lewedorp. Dit echter
alleen bij melding conform artikel 6 uit de Algemene Criteria Zeker Zeeuws.

B verwerkingsbedrijven (verwerkingscertificaat)
 Verwerkingsbedrijven dienen alleen Zeker Zeeuws gecertificeerde scharreleieren te
verwerken (ketencertificatie), hierbij geldt dat:
 Verwerkingsbedrijven die gelijktijdig en aaneengesloten, niet Zeker Zeeuws
gecertificeerde scharrel eieren verwerken kunnen geen certificaat ontvangen
 Voor verwerkingsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker Zeeuws scharreleieren
uitsluitend andere (lees geen Zeker Zeeuws gecertificeerd) voorverpakte scharreleieren
(in consumentenverpakking, voorzien van productie, houdbaarheidsdatum en EG nr.)
verhandelen is certificering wel mogelijk
 Verwerkingsbedrijven die gecertificeerde Zeker Zeeuwse scharreleieren voor eigen of
externe handelsbedrijven (onder private label) verpakken dienen een sluitende inkoopverkoopadministratie voor te leggen
 Alleen voor de gecertificeerde Zeker Zeeuws scharreleieren mag het beeldmerk Zeker
Zeeuws ®Streekproduct gevoerd worden

C handelsbedrijven (dienstencertificaat)
 Handelsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker® Zeeuws scharreleieren andere in
consumentenverpakking (voorzien van productie-, houdbaarheidsdatum en EG nr.)
voorverpakte scharreleieren doorverkopen mogen alleen op de gecertificeerde Zeker
Zeeuwse scharreleieren het beeldmerk voeren.
 Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws scharreleieren verkopen (en het
beeldmerk voeren) indien producenten en verwerkers gecertificeerd zijn
(ketencertificatie)
 Bedrijven moeten een sluitend inkoop-verkoopadministratie voor kunnen leggen

