Driebergen,
Betreft: aanvraag Demeter-licentie handel

Beste Voornaam,

U heeft belangstelling om een licentie-overeenkomst met Stichting Demeter af te sluiten. In deze brief
hebben we een aantal zaken op een rij gezet over Stichting Demeter, de aanvraagprocedure, het
sluiten van de overeenkomst en het verstrekken van het Demeter-certificaat.
Stichting Demeter
Stichting Demeter is opgericht vanuit de BD-Vereniging in januari 2006.
Stichting Demeter is lid van Demeter Internationaal en houdt zich bezig met de Demeter-certificering
en met Demeter-promotie. De voorwaarden worden opgesteld door de onafhankelijke Demeter
Voorwaarden Commissie en certificaten worden afgegeven door de onafhankelijke Demeter Licentie
Commissie. www.stichtingdemeter.nl

Het Demeter-keurmerk
Het Demeter-keurmerk is wereldwijd gedeponeerd door Demeter Internationaal, waarin de nationale
zusterorganisaties (waaronder de Stichting Demeter) zijn vertegenwoordigd. De manier waarop wordt
gecertificeerd en het raamwerk van de Demeter-voorwaarden is vastgesteld door Demeter
Internationaal.
Stichting Demeter beheert het merk voor Vlaanderen en Nederland.
Alleen boeren en verwerkers met een licentieovereenkomst met Stichting Demeter, in het bezit van
een actueel Demeter-certificaat, mogen het Demeter-keurmerk gebruiken. Het keurmerk op een
product is een garantiebewijs dat het product geteeld en verwerkt is volgens het Handboek Demeter,
met daarin opgenomen de “Voorwaarden Demeter”. Het zijn gegarandeerd biologisch-dynamische
producten.Demeter
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Licentieovereenkomst
Ieder bedrijf dat een Demeterlicentie-overeenkomst afsluit met Stichting Demeter is allereerst
gecertificeerd biologisch. Met het ondertekenen van de licentie-overeenkomst wordt de afspraak
vastgelegd dat tevens volgens het Handboek Demeter wordt gewerkt.
Tijdens de Demeter Assembly van 2008 is overeengekomen dat alle producenten, groothandels,
verwerkers en handelaren (inclusief exporteurs) een Demeter licentie moeten hebben met de
nationale Demeter organisatie. Dit maakt de hele keten gecertificeerd tot aan de eind gebruiker en
garandeert de mogelijkheid tot tracering indien zich problemen voordoen. Het betekent dat export
producten alleen geleverd mogen worden aan importeurs met een contract bij de eigen nationale
Demeter organisatie van dat land.

Voor verwerkende partijen geldt dat alle bewerkingen, recepturen en verpakkingen dienen te worden
aangemeld en geregistreerd bij Stichting Demeter. Voor handel is dit niet van toepassing en wordt een
Demeter Certificaat verstrekt op basis recepturen die onder de licentie van de verwerker geregistreerd
staan. Op basis daarvan wordt het Demeter-certificaat verstrekt.
Wanneer een licentie-overeenkomst wordt afgesloten is een jaarlijkse vaste bijdrage en een variabele
bijdrage verschuldigd.

Tarieven voor licentiehouders: zie tarievenblad
Definitie Handelaar : zie ook begrippenlijst
Een handelaar is een persoon of rechtspersoon die Demeter gecertificeerde producten inkoopt en/of
distribueert en verkoopt zonder verdere bereidingsactiviteiten te verrichten. Deze producten zijn reeds
door een derde licentiehouder onder diens verantwoordelijkheid en onder diens naam als Demeterproducten op de markt gebracht.
NB1: Ondernemingen dat wil zeggen individuele winkels of marktkramen die geen SKAL certificaat nodig hebben hoeven ook
geen Demeter licentie te hebben.
NB2: Handelaren/webwinkels die minder dan EUR 5000 aan Demeter consumentenproducten per jaar verkopen en geen
andere Demeter activiteiten hebben (zoals eigen merk producten of ompakken) hoeven niet te beschikken over een Demeter
licentie.
NB3: Winkels zonder Demeter licentie die voor hun eigen winkelklanten een webwinkel hebben hoeven ook hiervoor geen
Demeter licentie te hebben, tenzij de omzet van de webwinkel hoger is dan de omzet in de fysieke winkel.

Procedure voor het aanvragen van een licentieovereenkomst
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Het Handboek Demeter is bekend. Hierin staat beschreven waaraan moet worden voldaan om
het keurmerk te voeren en hoe het merk mag worden gebruikt. Verkrijgbaar bij Stichting Demeter
en wordt verstrekt bij het eerste bedrijfsbezoek of is te downloaden vanaf onze website:
www.stichtingdemeter.nl.
Het is van belang voor de certificering dat de contactpersoon op de hoogte is van de Demetervoorwaarden handel en verwerking. Er zijn cursussen over achtergronden van de
BD-landbouw (informatie kan worden aangevraagd op het bureau).
Door het invullen van het “Aanvraagformulier Demeter-licentieovereenkomst” vraagt u een
licentieovereenkomst aan met Stichting Demeter.
De scheiding tussen gangbare, biologische en Demeter-producten dient gewaarborgd te kunnen
worden. Zowel fysiek, als administratief.
U dient te beschikken over een licentie voor biologische productie van een door de overheid
erkende controle-instantie (Skal in Nederland of TÜF in België)
Wanneer er naar aanleiding van de ingestuurde formulieren directe vragen zijn, zal telefonisch
contact worden opgenomen.
Binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag vindt een bedrijfsbezoek plaats. Bij het
bedrijfsbezoek wordt ingegaan op de bedrijfsvoering in relatie tot het Handboek Demeter, waarbij
het traject voor afgifte van een Demeter-certificaat besproken wordt. Van het bedrijfsbezoek
wordt een verslag gemaakt. Een exemplaar hiervan wordt aan de aanvrager gestuurd.
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8.

9.

Bij twijfel of de scheiding tussen verschillende goederenstromen voldoende gewaarborgd kan
worden, kan een aanvullende inspectie (op kosten van de aanvrager) worden uitgevoerd door
een verwerkingscontroleur.
De licentieaanvraag wordt besproken door de Demeter Licentie Commissie. De commissie geeft
een advies aan het bestuur. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd kan de licentieovereenkomst tussen de aanvrager en het bestuur worden ondertekend.

Aanvraagformulier Demeterlicentie-overeenkomst handel
I.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam bedrijf

:

Naam bedrijfsvoerder
Voornaam
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
Mobiel

:

E-mail adres

:

E-mail adres factuur

:

Website

:

KvK nummer

:

:
:
:

(voor rechtspersonen, anders dan natuurlijke personen)

Skal- of BLIK nummer (kopie licentie meesturen):……………………………….
BTW-nummer:………………………………………………………………
IBAN nummer: ……………………………………………………………..
Het bedrijf is gecertificeerd biologisch sinds: …………………………..
Vraagt een licentie aan voor handel in de volgende productgroepen
…………………………………………………………………………………………………………………….
De productielocatie is gelegen te:……………………………………..
Adres:

Plaats:

De geschatte jaaromzet aan Demeter-producten is …………………………………………………………
De aanvrager is op de hoogte van het “Handboek Demeter”, dat is uitgegeven door Stichting Demeter.
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De aanvrager is vanaf het moment van ondertekening gehouden aan de voorwaarden en reglementen
in dit handboek. De aanvrager zal de kosten voor het eerste bedrijfsbezoek voldoen.
Door ondertekening van het aanvraagformulier geeft u Stichting Demeter toestemming om uw
bedrijfsgegevens in te zien bij de biologische controleorganisatie.
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Aanvraagformulier Demeter-licentieovereenkomst handel
II.

ACHTERGROND VAN DE AANVRAAG

Aan de hand van de hieronder genoemde vragen kunt u de aanvraag onderbouwen en motiveren.

1.

Motiveer uw aanvraag voor een Demeter licentie.
Zie ook Demeter voorwaarden met inbegrip van de Demeter distributie voorwaarden..

BEDRIJF / ORGANISATIE
2.

Geef een korte bedrijfsbeschrijving (eventueel een brochures of folder meezenden).

3.

Hoe is de structuur van de organisatie?

4.

Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf met Demeter-processen of –producten?

5.

Welke Demeter producten gaan verhandeld worden?

VERKOOP
6.

Wat is het beoogde Demeter assortiment (assortimentslijst of bestelboek meezenden)
Wat is het plan voor het Demeter assortiment in de tijd (3-5 jaar)
Onder welke merknaam wordt het Demeter product op de markt gezet
(indien private label van winkelorganisatie dan is akkoord van Stichting Demeter nodig)

7.

Wat bedraagt de totale omzet (voedingsmiddelen) (EUR)

8.

Wat is de omzet aan biologische voedingsmiddelen
in EUR:
in % van de totale omzet (voedingsmiddelen):

9.

Hoe zal de verkoop van Demeter producten worden georganiseerd?

- via welke klanten / kanalen
- begrote omzetontwikkeling komende 3 jaar
10. Zullen Demeter producten worden geëxporteerd?
Ja / Nee /
Wat is de verwachte export?
10.

Worden Demeter-producten geïmporteerd? Zo ja certificaat van exporteur bijvoegen.
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Kennis van en bijdrage aan Demeter en biodynamische landbouw en -voeding / training – opleiding

11.

Beschikt de aangewezen contactpersoon over voldoende Demeter kennis?
Zo ja, motiveer en stuur cv mee
Zo nee, dan de contactpersoon aanmelden voor cursus

12.
Is er bij relevante personen (inkoop / verkoop / marketing) binnen uw organisatie voldoende
kennis van biodynamische voeding en Demeter?

13.

Is/wordt kennis van biodynamische landbouw en van Demeter meegenomen in het opleidings/ trainingsplan

Bedrijfsprocessen
14.

Hoe zal de inkoop van Demeter-grondstoffen worden georganiseerd?

15.

Indien van toepassing, hoe wordt de goederenseparatie fysiek gewaarborgd?

16.

Hoe wordt de goederenseparatie administratief gewaarborgd?

17.

Wordt het product onder u verantwoordelijkheid (extern) opgeslagen
Bij ja, naam en locatie toevoegen. Indien dit het geval is dient u met de opslaglocatie een
Demeter loonverwerkingsovereenkomst af te sluiten.

18.

Bent u ook verantwoordelijk voor het transport van de goederen?

19.

Is er een milieuplan opgesteld voor het bedrijf? Zo ja, plan bijvoegen.

20.

Is het bedrijf gecertificeerd volgens een kwaliteit-zorgsysteem? Zo ja, relevante informatie
bijvoegen.
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