Algemene Criteria voor het Zeker Zeeuws® Streekproduct
Om in aanmerking te komen voor certificering als “Zeker Zeeuws® Streekproduct” en het mogen
gebruiken van het Zeker Zeeuws beeldmerk, dient het product / de grondstof ten minste 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.

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

4. Herkomst van naam gevende grondstoffen
Alle naam gevende grondstoffen dienen uit Zeeland te komen. Bij samengestelde (naam gevende)
producten dienen alle (100%) van de basis- en/of kenmerkende naam gevende grondstof uit Zeeland te
komen
Hierbij geldt dat de kenmerkende naam gevende grondstof daadwerkelijk kenmerkend is voor de streek
(dit ter beoordeling aan de Provinciale accreditatie commissie)

5. Dierlijke grondstoffen en producten (anders dan vis, schaal- en
schelpdieren)
Dierlijke grondstoffen/producten (vlees) en/of hun afgeleide producten (melk, boter, kaas, eieren),
dienen gevoerd te worden met voer wat voor tenminste 51% (als massa percentage van het totale voer)
uit de streek afkomstig / geproduceerd is. Voor producerende dieren (lees vlees) geldt dat zij geboren
dienen te zijn in de streek, dan wel tenminste 51% van hun leven in de streek hebben doorgebracht.

Voorbeelden:
Naam gevende grondstof:
Zeeuwse kersen jam: alle kersen (100%)in de jam moeten uit Zeeland komen
Zeeuwse kersen & appel jam: alle grondstoffen (kersen en appels beide 100%)moeten uit Zeeland komen
Dierlijke grondstof/product en naam gevend:
Zeeuwse kaas: alle (100%)melk van koeien die in Zeeland geboren zijn dan wel meer dan 51% van leven in
Zeeland doorbrachten, die Zeeuws voer krijgen en de kaas gemaakt wordt in Zeeland

6. 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 gebieden die in de eigen streek tegen hogere kosten beschikbaar zijn.

7. 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.
8. 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 kweekproducten 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.

9. 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 of handelsorganisatie die het product voor verkoop aanbied traceerbaar te
zijn.

10. Controle en toegang
De door de Stichting Zeker Zeeuws daartoe aangewezen controleur heeft ten allen tijden (met in
achtneming 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 daar een verzoek toe wordt gedaan (zie ook additionele criteria).

11. 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 lijden tot een
hernieuwde certificering.

12. Additionele criteria
Het is mogelijk om per product(groep) additionele en product specifieke criteria op te stellen. 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)

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).

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 Bodemcultuurmosselen” gelden
de volgende voorwaarden:
A kweekbedrijven (productiecertificaat)
 Het gaat om de soort met Latijnse benaming: Mytilus edulis
 Het mosselzaad is uitsluitend afkomstig uit Nederland
(Waddenzee/Oosterschelde/Voordelta)
 De mosselen zijn bij voorkeur opgegroeid/gekweekt in de Oosterschelde
 Indien de mosselen zijn opgegroeid/gekweekt in de Waddenzee moeten ze minimaal 3
weken (controleerbaar) in Zeeuwse Wateren zijn verwaterd
 Kweekbedrijven mogen aantoonbaar 3 jaar lang geen zaad, halfwas of consumptie
mosselen uit het buitenland geïmporteerd hebben
 Er mag aantoonbaar 3 jaar geen buitenlands zaad, halfwas of consumptie mosselen op
de kweekpercelen zijn uitgezet.
 Kweek bedrijven zijn lid van de Producenten Organisatie voor de Nederlandse
Mosselcultuur (PO-mossel) ivm MSC certificering
 Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

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

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

Voor het product “Zeeuwse Hangcultuurmosselen” gelden de
volgende voorwaarden:
A kweekbedrijven (productiecertificaat)
 Het gaat om de soort met de Latijnse benaming: Mytilus edulis
 Het mosselzaad is uitsluitend afkomstig uit Nederland
(Waddenzee/Oosterschelde/Voordelta)
 De mosselen zijn gekweekt in de Oosterschelde of Voordelta
 De visser/kweker beschikt over een geldige vergunning en volgt de regels en
verordeningen behorende hierbij op
 Kweekbedrijven mogen aantoonbaar 3 jaar lang geen zaad, halfwas of consumptie
mosselen uit het buitenland geïmporteerd hebben
 Er mag aantoonbaar 3 jaar geen buitenlands zaad, halfwas of consumptie mosselen op
de hangcultuurpercelen zijn uitgezet
 Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

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

C handelsbedrijven (dienstencertificaat)
 Handelsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker Zeeuws® (hangcultuur) Mosselen
andere in consumentenverpakking (voorzien van productie, houdbaarheidsdatum en EG
nr.) voorverpakte hangcultuur mosselen doorverkopen mogen alleen voor de
gecertificeerde Zeker Zeeuws® (hangcultuur) Mosselen het beeldmerk voeren.

 Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws® (hangcultuur) Mosselen doorverkopen
(en het beeldmerk voeren) indien producenten en verwerkers gecertificeerd zijn
(ketencertificatie)
 Bedrijven moeten een sluitend inkoop-verkoopadministratie voor kunnen leggen

Voor het product “Zeeuwse Platte Oesters” gelden de
volgende voorwaarden
A kweekbedrijven (productiecertificaat)
 Het gaat om de oestersoort met Latijnse naam: Ostrea edulis
 Het oesterbroed is afkomstig van ouderdieren afkomstig uit Nederlandse wateren
(Waddenzee/Oosterschelde/Voordelta/Veerse meer/Grevelingenmeer).
 De vorm is geselecteerd op een egale platte vorm, mooi ge-cupped / met een buikje.
 De oesters worden gekweekt in de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en Veerse meer
 Kweekbedrijven mogen aantoonbaar 3 jaar lang geen buitenlandse (broed-halfwasconsumptie) platte oesters 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)
 Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven dienen Zeker Zeeuws ®gecertificeerde platte
oesters te verwerken (ketencertificatie), hierbij geldt dat:
 Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gelijktijdig, aaneengesloten gedurende
het seizoen niet Zeker Zeeuws® gecertificeerde (consumptie) platte oesters verwerken,
kunnen geen certificaat ontvangen en,
 Voor verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die niet Zeker Zeeuws® gecertificeerde
(consumptie)platte oesters uitsluitend in consumentenverpakking (voorzien van
productie, houdbaarheidsdatum en EG nr.) verhandelen is certificering wel mogelijk
 Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gecertificeerde Zeker Zeeuws® platte
oesters voor eigen of externe handelsbedrijven (onder private label) verpakken dienen
een sluitende inkoop-verkoopadministratie voor te leggen
 Alleen voor de gecertificeerde Zeker Zeeuws® platte oesters mag het beeldmerk Zeker
Zeeuws® Streekproduct gevoerd worden

C handelsbedrijven (dienstencertificaat)
 Handelsbedrijven die naast gecertificeerde Zeker Zeeuws® platte oesters andere in
consumentenverpakking (voorzien van productie, houdbaarheidsdatum en EG nr.)
voorverpakte platte oesters doorverkopen mogen alleen voor de gecertificeerde Zeker
Zeeuws® platte oester het beeldmerk voeren.

 Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws® platte oester doorverkopen (en het
beeldmerk voeren) indien producten en verwerkers gecertificeerd zijn (ketencertificatie)
 Bedrijven moeten een sluitend inkoop-verkoopadministratie voor kunnen leggen

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/Veersemeer/Grevelingenmeer).
 De vorm is geselecteerd op de kromme vorm met een buikje.
 De oesters worden gekweekt in de 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)
 Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven dienen Zeker Zeeuws® gecertificeerde
creuse oesters te verwerken (ketencertificatie), hierbij geldt dat:
 Verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die gelijktijdig, aaneengesloten gedurende
het seizoen niet Zeker Zeeuws® gecertificeerde creuse oesters verwerken, kunnen geen
certificaat ontvangen en,
 Voor verwater-verwerking-verpakkingsbedrijven die niet Zeker Zeeuws® gecertificeerde
creuse oesters uitsluitend in consumentenverpakking (voorzien van productie,
houdbaarheidsdatum en EG nr.) verhandelen is certificering wel mogelijk
 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 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.

 Handelsbedrijven mogen alleen Zeker Zeeuws® creuse oester doorverkopen (en het
beeldmerk voeren) indien producenten en verwerkers gecertificeerd zijn
(ketencertificatie)
 Bedrijven moeten een sluitend inkoop-verkoopadministratie voor kunnen leggen

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

Voor het product “Zeeuwse Mesheften” gelden de volgende
voorwaarden
A visserijbedrijven (productiecertificaat)





Het gaat om de mesheft soorten: Ensis ensis, Ensis americanus, Ensis directus
Het betreft een visserij op natuurlijke banken
Vissers zijn aangesloten bij de Vissersbond ivm MSC-certificering
De visser beschikt over een geldige vergunning en volgt de regels en verordeningen
behorende hierbij op
 De mesheften worden gevist in de Voordelta / Westerschelde
 Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

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

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

Voor de producten “Zeeuwse Tapijtschelpen” en “Zeeuwse
Kokkels” gelden de volgende voorwaarden
A visserij / kweekbedrijven (productiecertificaat)
 Het gaat om de tapijtschelpen soorten met Latijnse naam: Tapes philippinarium,
Tapes decussatus (triviale naam: Palourdes)
 Het gaat om de kokkel met de Latijnse naam: Cerastoderma edulis
 Het betreft een visserij op natuurlijke en ingezaaide banken / percelen in het Veerse
meer / Oosterschelde
 De visser beschikt over een geldige vergunning en volgt de regels en verordeningen
behorende hierbij op
 Kweekbedrijven mogen aantoonbaar 3 jaar lang geen buitenlandse (broed-halfwasconsumptie) tapijtschelpen en/of kokkels geïmporteerd hebben
 Er mag aantoonbaar 3 jaar geen buitenlands broed van niet Nederlandse
ouderdieren op de percelen zijn uitgezet
 Het broed, halfwas of consumptie moet van Zeeuwse ouderdieren afkomstig zijn
 Bedrijven moeten een sluitende verkoopadministratie voor kunnen leggen

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

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

