Driebergen,
Betreft: aanvraag Demeter-licentie verwerking

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.
De BD-Vereniging
De BD-Vereniging is opgericht in 1937. De Vereniging houdt zich bezig met
voorlichting en ontwikkeling rond de biologisch-dynamische landbouw. De
Vereniging geeft onder meer een ledenblad uit (Dynamisch Perspectief),
organiseert bijeenkomsten en ondersteunt onderzoek op het gebied van
biologisch-dynamische landbouw.
De BD-Vereniging kent enkel persoonlijke leden (ongeveer 2.000). De leden
hebben inspraak in het beleid van de BD-Vereniging. Als licentiehouder kunt u
ook lid worden van de BD-Vereniging. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.bdvereniging.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 Demeterkeurmerk 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 biologischdynamische producten.
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Demeter-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. Alle bewerkingen, recepturen
en verpakkingen dienen vooraf te worden aangemeld en geregistreerd bij Stichting Demeter. Op basis
daarvan wordt het Demeter-certificaat verstrekt. Pas dan mag het Demeter-keurmerk worden gebruikt
op de producten en kunnen ze als Demeter-producten worden verhandeld.
Het recht om het Demeter-keurmerk te gebruiken wordt verleend aan de rechtspersoon van het
bedrijf. De persoon die verantwoordelijk wordt gesteld voor de contacten met Stichting Demeter
(veelal de kwaliteitsmanager) treedt op als contactpersoon.
Het is mogelijk om verwerking uit te besteden aan een bedrijf zonder Demeter-licentie. Er dient dan
een ‘Overeenkomst uitbestede productie’ te worden ondertekend (modelovereenkomst is op te vragen
bij het bureau). De licentiehouder blijft hierbij volledig verantwoordelijk voor de inkoop, de
administratie en de productseparatie. Deze moeten volledig inzichtelijk en controleerbaar zijn op de
productielocatie van de licentiehouder.
Wanneer een licentie-overeenkomst wordt afgesloten is een jaarlijkse vaste bijdrage verschuldigd.
Bedrijven met een Demeter-certificaat betalen jaarlijks tevens een vergoeding over de omzet onder
het Demeter-keurmerk.

Tarieven: Zie tarievenblad
Tarieven voor uitbestede productie
Voor uitbestede productie worden bijdragen berekend, zoals vermeld in het Tarievenblad.
Naast bovengenoemde bijdragen gelden diverse Tarieven voor specifieke verrichtingen
(ontheffingsaanvragen, verstrekking van extra certificaten, afhandeling van afwijkingen).
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Procedure voor het aanvragen van een licentieovereenkomst
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

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 en – voeding beschikbaar (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 oa. TÜV-Integra 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.
Tijdens het bedrijfsbezoek zal ook worden ingegaan op de Demeter distributievoorwaarden zoals
die gelden voor handels- en verwerkingsbedrijven en waaraan aantoonbaar moet worden
voldaan.
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.

10. Alle verwerkingsactiviteiten dienen te worden aangemeld en goedgekeurd (procesregistratie).
Alle Demeter-recepturen en verpakkingen dienen te worden aangemeld en goedgekeurd
(productregistratie). Pas wanneer een bewijs van registratie is afgegeven (Productoverzicht), kan
worden begonnen met produceren. Er mag nog niet worden vermarkt.
11. Uitbestede productie dient vooraf te worden aangemeld. Er dient een overeenkomst (naar model
van Stichting Demeter) te zijn afgesloten tussen de aanvrager en de verwerker. Licentiehouders
blijven verantwoordelijk voor de uitbestede productie.
12. Tijdens de productie wordt door de controle-organisatie een Demeter-controle uitgevoerd.
13. Wanneer uit de controles blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan wordt het Demeter-certificaat
afgegeven en kunnen de Demeter-producten worden vermarkt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

René Heusschen (tel 06-48494509)
Coördinator Demeter-certificering
Stichting Demeter
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Aanvraagformulier Demeterlicentie-overeenkomst verwerking
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-nummer (kopie licentie meesturen):……………………………….
BTW-nummer:………………………………………………………………
IBAN nummer: ……………………………………………………………..
Het bedrijf is gecertificeerd biologisch sinds: …………………………..
Vraagt een licentie aan voor de volgende bewerkingen …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vraagt een licentie aan voor 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.
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 controleorganisatie.

De hierboven vermelde gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Naam:
Datum:
Plaats:
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Aanvraagformulier Demeter licentieovereenkomst verwerking
II.

ACHTERGROND VAN DE AANVRAAG

Aan de hand van de hieronder genoemde vragen kunt u de aanvraag onderbouwen en motiveren.
Graag de vragen op een apart blad beantwoorden.

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.

Worden momenteel al biologische of biologisch-dynamische producten verwerkt of vermarkt?

Verkoop van Demeter producten

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?
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Kennis van en bijdrage aan Demeter en biodynamische landbouw en -voeding / training – opleiding

13.

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

14
Is er bij relevante personen (inkoop / verkoop / marketing) binnen uw organisatie voldoende
kennis van biodynamische voeding en Demeter?

15
Is/wordt kennis van biodynamische landbouw en van Demeter meegenomen in het opleidings/ trainingsplan

Bedrijfsprocessen
11. Hoe zal de inkoop van Demeter-grondstoffen worden georganiseerd?

12. Hoe wordt de goederenseparatie fysiek gewaarborgd?

13. Hoe wordt de goederenseparatie administratief gewaarborgd?

14. Geef een beschrijving van de onder het Demeter-certificaat uit te voeren bewerkingen.

15. Welke Demeter-producten zullen worden bereid (voorafgaand aan daadwerkelijke productie
dienen recepturen en verpakkingen te zijn geregistreerd en goedgekeurd)?

16. Zal (een deel van) de productie worden uitbesteed aan derden? (Deze bedrijven dienen
geregistreerd te zijn.)

17. Is er een milieuplan opgesteld voor het bedrijf? Zo ja, plan bijvoegen.
18. Is het bedrijf gecertificeerd volgens een kwaliteit-zorgsysteem? Zo ja, relevante informatie
bijvoegen.
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