Reglement voor Demeter Certificering

Doel van het reglement is de beschrijving van bevoegdheden van Stichting Demeter. Stichting Demeter
baseert haar besluiten op de handelingen benoemd in dit reglement.
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Reglement voor Demeter Certificering
Conform de statuten van Stichting Demeter heeft het Bestuur van Stichting Demeter op 6 oktober 2014
vastgesteld het navolgende Reglement voor Demeter certificering, bestaande uit:

1. Begrippen, type certificaten en reglementen
1.1. Begrippen en definities
Stichting: Stichting Demeter.
Bestuur: het bestuur van Stichting Demeter.
DVC, Demeter Voorwaarden Commissie: commissie van deskundigen die in opdracht van Stichting
Demeter de Demeter-voorwaarden vaststelt en onderhoudt.
DLC, Demeter Licentie Commissie: commissie die in opdracht van Stichting Demeter verantwoordelijk is
voor het uitgeven en intrekken van Demeter-certificaten en het opsporen van onrechtmatig gebruik van het
Demeter-keurmerk door licentiehouders.
Licentie aanvrager: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een schriftelijke aanvraag voor een Demeter
licentie overeenkomst bij de Stichting heeft ingediend.
Licentie houder: natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de Stichting een licentie overeenkomst
heeft gesloten, al dan niet in het bezit van een Demeter certificaat. Stichting Demeter onderscheidt drie type
licentie houders:
•

landbouwer

•

verwerker
inclusief landbouwers die verwerken,
een handelaar die (deels) onder eigen naam vermarkt en in opdracht bij derden laat produceren, is
een verwerker
een handelaar die ompakt is een verwerker

•

handelaar
uitsluitend handel onder andermans naam
die geen enkele verwerkers handeling verricht

•

handelaar met uitbestede diensten
uitsluitend handel onder andermans naam maar maakt gebruik van uitbestede diensten zoals
externe opslag en externe verpakkingsactiviteiten.

•

handelaar met eigen merkproducten
Een handelaar met eigen merkproducten voorziet of laat producten door een andere Demeter
licentiehouder voorzien van eigen etiket en eventueel van een (consumenten)verpakking. Zo gauw
uitbestede productie naar een niet-demeterlicentiehouder plaatsvindt vervalt men in categorie
Verwerker

Landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die primaire agrarische producten voortbrengt en deze
producten verder niet verwerkt en/of van een consumentenverpakking voorziet waarop het Demeterkeurmerk wordt gebruikt.
Landbouwer-verwerker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die primaire agrarische producten
voortbrengt en één of meerdere van deze producten verwerkt en/of van een consumentenverpakking
voorziet waarop het Demeter-keurmerk wordt gebruikt.
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Verwerker, bereider: natuurlijke persoon of rechtspersoon die agrarische producten opslaat en/of verwerkt
en/of conserveert en/of van een (consumenten)verpakking voorziet en/of dit laat doen, waarop het Demeterkeurmerk is afgebeeld onder eigen naam en verantwoordelijkheid.
Handelaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gecertificeerde en reeds door een licentiehouder onder
diens verantwoordelijkheid en onder diens naam als Demeter-product aangeduide producten inkoopt en/of
distribueert en verkoopt, zonder verdere verwerkingsactiviteiten te verrichten.
Handelaar met eigen merkproducten: natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten eigen
merkproducten voorziet of laat producten door een andere Demeter licentiehouder voorzien van eigen etiket
en eventueel van een (consumenten)verpakking.
Handelaar met uitbestede diensten: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gecertificeerde en reeds door
een licentiehouder onder diens verantwoordelijkheid en onder diens naam als Demeter product aangeduide
producten inkoop en/of distribueert en verkoopt zonder verdere verwerkingsactiviteiten te verrichten maar
met gebruikmaking van diensten van derden zoals externe opslag en verpakking.
Intentieovereenkomst: een overeenkomst tussen de Stichting en een aspirant licentiehouder waarin de
Stichting verklaart aan de aspirant licentiehouder een Demeterlicentie te zullen verlenen indien aan alle in de
overeenkomst genoemde afspraken en omschakelpunten, door de aspirant licentiehouder, zal zijn voldaan.
Licentie (overeenkomst): overeenkomst tussen de Stichting en een licentiehouder, volgens welke de
licentiehouder zich conformeert aan de Demeter voorwaarden en na verkrijging van het certificaat het recht
krijgt het Demeter keurmerk te voeren op conforme producten. Uitsluitend landbouwers, handelaren en
verwerkers die een licentieovereenkomst met de Stichting hebben afgesloten en overeenkomstig de
Demeter voorwaarden werken, komen in aanmerking voor een Demeter certificaat en mogen het keurmerk
voeren.
Certificatie: het uitvoeren van activiteiten op basis waarvan Stichting Demeter verklaart dat zij een
gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat een omschreven product, gewas of proces voldoet aan de daaraan
gestelde eisen.
Controle: onderzoek of voldaan wordt aan de Demeter voorwaarden, door middel van observatie, inspectie,
deskundige beoordeling, meten, berekenen en monstername.
Demeter proces certificaat: eenmalig verstrekte verklaring dat een licentiehouder voldoet aan de Demeter
Voorwaarden voor de processen zoals in het certificaat omschreven, waarmee het recht wordt gegeven de
beschreven bewerkingen of verwerkingen als zijnde conform de Demeter voorwaarden uit te voeren.
Demeter product certificaat: jaarlijks verstrekte verklaring dat een licentiehouder is gecontroleerd en
gecertificeerd volgens het Handboek Demeter Voorwaarden zoals op het certificaat vermeld, waarmee het
recht wordt gegeven handel te drijven met producten met het Demeter keurmerk.
Demeter keurmerk: de (keur)merken en/of woordbeelden. Het Demeter keurmerk is een privaatrechtelijk
geregistreerd merk. Demeter International heeft het eigendom van het Demeter keurmerk, de aanverwante
merken, het beeldmerk en de aanverwante beeldmerken ondergebracht bij de onafhankelijke vereniging
International BioDynamic Association. De merken staan geregistreerd bij het World Intellectual Property
Organisation in Zwitserland onder nummer IRN/248829 voor de naam Demeter en nummer IRN/786315
voor het logo, op naam van de Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V..
Demeter producten: producten van agrarische oorsprong waarop het Demeter keurmerk dan wel
verwijzingen naar de Biodynamische landbouw zijn aangebracht of onder verwijzing hiernaar in de handel
worden gebracht. Een verwerkt product kan uitsluitend worden geclassificeerd als Demeter-product, indien
een geldig Demeter procescertificaat aan de bewerking ten grondslag ligt. Een verwerkt Demeter product
kan uitsluitend als zodanig worden vermarkt op basis van een geldig productcertificaat.
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Demeter voorwaarden: stelsel van principes, richtlijnen, toetsbare normen en reglementen voor gebruik
van het Demeter-keurmerk vastgelegd in het door de Demeter Voorwaarden Commissie opgestelde en
onderhouden “Handboek Demeter”.
Handboek Demeter: handboek met daarin opgenomen de Demeter-voorwaarden, procedures en
reglementen die gelden voor Demeter-licentiehouders.
Aanduiding of etiket: het geheel van informatie op producten. Te weten vermeldingen, aanduidingen,
fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens op verpakkingen, documenten, bordjes, etiketten, ringen
of bandjes, die een product vergezellen dat onder Demeter-keurmerk in de handel gebracht is.
Uitbestede productie: verwerking en/of verpakking en/of aanduiding door derden, onder
verantwoordelijkheid van de licentiehouder.
Loonverwerker: bedrijf waar uitbestede productie wordt uitgevoerd, waarbij alle administratieve
verplichtingen bij de licentiehouder liggen (inkoop, administratieve goederenscheiding, aanduidingen).
Contractverwerker: bedrijf waar uitbestede productie wordt uitgevoerd, waarbij de verwerker op basis van
een “overeenkomst uitbestede productie” zelf verantwoordelijkheid draagt voor een deel van de
administratieve verplichtingen.
Overeenkomst uitbestede productie: overeenkomst tussen de licentiehouder en de loonverwerker of
contractverwerker naar model van de Stichting, waarin verplichtingen en verantwoordelijkheden worden
geregeld ten aanzien van de verwerking van Demeter-producten.
Omschakelperiode: de omschakelperiode is de periode waarin aantoonbaar wordt gewerkt volgens de
Demeter-voorwaarden, zonder dat een Demeter-certificaat is verkregen.
Omschakelingsplan: plan waarin beschreven staat wat er voorafgaand aan de omschakelperiode op het
bedrijf moet worden ontwikkeld om aan de Demeter-voorwaarden te kunnen voldoen.
Ontheffing: het met instemming van Stichting Demeter niet voldoen aan een bepaalde voorwaarde voor
bepaalde tijd.
Signaleringsrapportage/ Verwerkingchecklist Demeter-normen: jaarlijks door Stichting Demeter te
verstrekken Demeter- checklist die door de licentiehouder en door de inspecteur moet worden ingevuld. De
inspecteur neemt de rapportage mee na de aangekondigde controle.
Afwijking: non conformiteit, geconstateerde afwijking of overtreding van de Demeter voorwaarden, een
situatie die niet in overeenstemming met de voorwaarden van Demeter is.
Blokkeren: het uit de verkoop nemen van op voorraad zijnde goederen, bij de licentiehouder en/of haar
afnemers, na vaststelling van een afwijking op de Demeter-voorwaarden of een vermoeden daarvan, voor de
duur van het onderzoek en besluitvorming.
Overige begrippen
Tevens gelden de begrippen die zijn vastgelegd in de Begrippenlijst voor Demeter-certificering.

1.2

Demeter Certificaat typen

Een Demeter certificaat betekent dat certificatie is verleend voor de daarin gespecificeerde producten,
gewassen en/of processen. Deze producten en processen worden geacht te voldoen aan en te zijn
voortgebracht conform de Demeter Voorwaarden. Tevens biedt het Certificaat een gerechtvaardigd
vertrouwen dat de certificaathouder in staat is bij voortduring te voldoen aan de Demeter Voorwaarden.
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Stichting Demeter doet afgifte van een:
•

Landbouw Certificaat.
Op Landbouw certificaten vermeldt Stichting Demeter welke gewasgroepen de certificaathouder teelt
en welke soorten en aantallen dieren de certificaathouder houdt.

•

Proces Certificaat voor verwerkers.
Procescertificaten bevatten tenminste een lijst met beschrijvingen van de gecertificeerde processen.

•

Product Certificaat voor verwerkers en handelaren.
Productcertificaten bevatten tenminste een lijst met de namen en en gevoerde merken van de
gecertificeerde producten.

Op het Certificaat staat het Demeter keurmerk. Stichting Demeter dient herkenbaar te zijn als certificeerder,
evenals de eigen (handels)naam en nummer als licentie houder. Op het certificaat vermeldt Stichting
Demeter welke activiteiten onder de Demeter certificering vallen.
Het Demeter landbouwcertificaat en het Demeter productcertificaat zijn geldig van 1 januari tot en met 31
maart in het volgende jaar. Jaarlijks wordt een nieuw certificaat verstrekt.
Demeter Certificaten van bij Demeter International aangesloten organisaties voor certificering worden
wederzijds erkend.

1.3

Van toepassing zijnde reglementen en voorwaarden

De procedurele voorwaarden voor certificatie zijn vastgelegd in dit voor u liggende Reglement voor Demeter
Certificering.
De Demeter Voorwaarden omvatten de normen waar alle producenten, verwerkers en handelaren zich
dienen te houden. Deze technisch-inhoudelijke voorwaarden voor certificatie zijn vastgelegd in het
Handboek Demeter Voorwaarden. Hierin staan ook de voorwaarden voor Aanduidingen. Dit handboek wordt
vastgesteld en beheerd door de Demeter Voorwaarden Commissie (DVC). De voorwaarden zijn gebaseerd
op de International Demeter Processing and Production Standards zoals jaarlijks opnieuw vastgesteld door
Demeter International.
Daarnaast gelden de volgende reglementen en procedures:
•

Procedure Aanvraag Ontheffingen

•

Bezwaarschriftenreglement

•

Procedure Normwijziging

•

Procedure Klachten

•

Demeter Bijdragereglement
voor de afdracht van licentiebijdragen

•

Tarievenblad

2. Organisatie voor Demeter Certificatie
Stichting Demeter is in Nederland en Vlaanderen de organisatie die biodynamische landbouwbedrijven en
verwerkers controleert en certificeert. Zij heeft die bevoegdheid als lid van Demeter International. Demeter
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International is de wereldwijd werkende vereniging van nationale Demeter certificeerders, die
licentiehouders controleren en certificeren.
Stichting Demeter houdt toezicht op het gebruik van het Demeter keurmerk en is bevoegd tot afgifte en/of
intrekken van Demeter certificaten. Stichting Demeter beoordeelt aan de hand van de controle rapporten met
bevindingen en overige informatie of wordt voldaan aan de eisen volgens het Handboek Demeter en
verleent dan wel continueert het Demeter certificaat, respectievelijk het Demeter landbouwcertificaat en het
Demeter productcertificaat.
Certificatie werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers van Stichting Demeter.
De kwalificatie eisen en de periodieke audit is de verantwoordelijkheid van Stichting Demeter.
Stichting Demeter is geaccrediteerd door de Accreditation Councel van Demeter International. Stichting
Demeter moet bij al haar handelingen tevens voldoen aan de eisen van accreditatie.
Stichting Demeter kan de uitvoering van haar werkzaamheden uitbesteden aan derden zoals onafhankelijke
en onpartijdige deskundigen, onderzoekers, controle instellingen of laboratoria. Deze derden, zoals die
inspecteurs, maken van de bevindingen een rapport op en stellen dat ter beschikking aan de Stichting
Demeter.
Wanneer Stichting Demeter (in licentie) gebruik maakt van certificatieregelingen of certificatiemerken van
een externe organisatie, gelden die tussen Stichting Demeter en de licentieverlener overeengekomen
licentie voorwaarden ook voor de licentiehouder.
Stichting Demeter is geaccrediteerd door de Accreditation Council van Demeter International. Stichting
Demeter moet bij al haar handelingen tevens voldoen aan de eisen van accreditatie, bij voorbeeld melden
van bepaalde afwijkingen en afgegeven ontheffingen.
De licentiehouder is ten opzichte van Stichting Demeter mede aansprakelijk voor personen, die in of voor
zijn bedrijf werkzaam zijn. De licentiehouder heeft een zorgplicht voor medewerkers opdat de
arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van
medewerkers van Stichting Demeter.
Geheimhouding
Medewerkers, controleurs en commissieleden van Stichting Demeter zijn verplicht tot geheimhouding tegen
over derden, met uitzondering van het bevoegd gezag en bevoegde controle organisaties van de
Nederlandse staat. Bij inschakeling van derden zal Stichting Demeter de geheimhouding aan die derden
opleggen.

3. Aanmeldingsprocedure
3.1

Traject van aanmelding tot toekenning

Personen of bedrijven die producten met Demeter keurmerk op de markt (willen) brengen zijn verplicht een
relatie met Stichting Demeter aan te gaan. Het traject van aanmelding tot toekenning bestaat uit
verschillende handelingen waarvoor de verschillende partijen verantwoordelijk zijn.
Landbouw certificaat
Ondernemer verantwoordelijk voor

Stichting Demeter verantwoordelijk voor
opstellen aanvraag formulier

volledig invullen aanvraag formulier incl. bijlagen en

Beoordelen
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betaling
handelingen aantoonbaar maken en plannen voor
aanpassingen toelichten

eerste bedrijfsbezoek

Beoordelen van omschakelpunten en traject en
aanbieden van een Intentieovereenkomst tot
aspirant Licentiehouder
Ondertekenen van Intentieovereenkomst met als
bijlage de omschakelpunten
omschakel traject realiseren

controle en voortgangsbeoordeling
Certificatie onderzoek voor toekenning van
Licentieovereenkomst en Certificaat

als gecertificeerd bedrijf bij voortduring voldoen aan
alle Demeter voorwaarden en wijzigingen door te
geven

controle en voortgangsbeoordeling
verlengen certificaat

zo nodig afwijkingen constateren en maatregel voor
herstel formuleren en opleggen
aantoonbaar herstel realiseren

controleren

Aanvullende verantwoordelijkheden voor Proces en Product Certificaat voor verwerkers:
Ondernemer verantwoordelijk voor

Stichting Demeter verantwoordelijk voor

aanleveren van procesgegevens, recepturen en
aanduidingen

controle en beoordeling

3.2

Informatie verstrekking

Stichting Demeter draagt zorg – op haar website en op verzoek ook schriftelijk - voor adequate informatie
over de aanmeldingsprocedure en verschaft de aanvraag formulieren welke alleen bij volledigheid in
behandeling genomen worden.
De certificering van het primaire landbouwproces is van toepassing op het gehele landbouwbedrijf. Onder de
Demeter certificering van het landbouwbedrijf vallen alle arealen en alle veehouderij-activiteiten die worden
gespecificeerd op het Demeter-certificaat. Alle geproduceerde, primaire agrarische producten vallen onder
de landbouwcertificering.
Landbouwers die verwerkingsactiviteiten uitvoeren, dienen tevens te voldoen aan de regelingen voor de
Demeter-proces- en productcertificering.

3.3

Aanvraag en beoordeling

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten met Demeter keurmerk op de markt wil brengen,
dient zich aan te melden bij Stichting Demeter. De aanvraag mag schriftelijk of digitaal, maar moet gedaan
worden op de formulieren van Stichting Demeter. De aanvrager is verantwoordelijk voor de volledigheid van
de aanvraag volgens het aanvraag formulier inclusief alle gevraagde bijlagen. Stichting Demeter heeft de
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exacte te naamstelling van persoon of bedrijf nodig en vraagt daarom om kopie van het uittreksel van KvK.
Stichting Demeter kan pas een aanvraag in behandeling nemen nadat zij van de aanvrager de volledig
ingevulde formulieren met bijlagen heeft ontvangen.
De (DLC van) Stichting Demeter beoordeelt de aanvraag en beoordeelt ten minste of de volgende zaken
passen binnen de Demeter voorwaarden, of passend zijn te maken:
•

Motivatie en bedrijfsdoel van het bedrijf dan wel bedrijfsvoerder.
Motivatie voor omschakeling van biologisch naar biodynamisch ofwel Demeter.

•

Bedrijfsplan landbouw:
bemestingsplan, vruchtwisselingschema, veebezetting, veevoeding, percentage eigen voer,
plattegrond met perceel aanduidingen en gebruiksrechten/verhuur.
Omschakelplan:
Plan hoe aanpassingen worden gerealiseerd en binnen welke termijn (ten hoogste vijf jaar).

•

Procesbeschrijving voor verwerkers en handelaren:
Procesgegevens, receptuur, receptuur en/of certificaten van aangekochte ingrediënten(mengsels).
Oorsprong en herkomst van grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, halfproducten en
eindproducten. Samenstelling van producten.
Assortimentsoverzicht met productspecificaties.
Beschrijving productie eenheden en productie locaties.
Opzet van productadministratie, intern transport en opslag voor productscheiding.

•

Aanwezigheid en functioneren van een kwaliteitsplan. Dit plan moet voldoende zekerheid bieden
dat de processen en de producten bij voortduring voldoen aan de voorwaarden. Dit plan geeft aan
hoe de ondernemer door interne controle en gevoerde administratie aantoont dat zijn handelen
voldoet aan de voorwaarden.

•

Kopie van het Certificaat Biologisch:
en voor landbouw de voorgeschiedenis met betrekking tot teelten, middelengebruik, sinds wanneer
biologisch.

•

Kopie van andere relevante certificaten met betrekking tot procesbeheersing en voedselveiligheid
(kwaliteitszorgsysteem; HACCP).

•

Klachten procedure.

•

Product certificaat – zie paragraaf 4.4

Landbouw-verwerkers dienen Demeter-producten en -processen aan te melden. Landbouw-verwerkers
mogen maximaal 50% Demeter gecertificeerde basisgrondstoffen (in kilogrammen) aanvoeren van buiten
het eigen landbouwbedrijf. Wanneer meer grondstoffen worden aangevoerd, dient naast de
landbouwaansluiting een volledige aansluiting als verwerker/bereider te worden aangegaan.
Alle landbouwer-verwerkers en verwerkers die Demeter processen uitvoeren dienen te beschikken over een
geldig procescertificaat. Om producten als Demeter product te vermarkten is tevens een productcertificaat
vereist – zie paragraaf 4.4.
Handelaren dienen te beschikken over een procescertificaat voor het inkopen en verkopen van reeds
gecertificeerde en als zodanig aangeduide Demeter-producten.
Beëindiging aanvraag
Indien bij behandeling van de aanvraag naar het oordeel van Stichting Demeter blijkt dat de aanvrager
onvoldoende maatregelen treft of kan treffen om te voldoen aan alle voorwaarden, of onvoldoende

8

Reglement voor Demeter Certificering
medewerking verleend om dit aan te tonen, kan Stichting Demeter de aanvraag beëindigen. Dit kan ook in
een andere fase gebeuren, bijvoorbeeld na het eerste bedrijfsbezoek.
De aanvrager kan altijd schriftelijk zijn aanvraag tussentijds intrekken. De aanvrager zal de kosten die
Stichting Demeter heeft gemaakt vergoeden.

3.4

Eerste bedrijfsbezoek door Stichting Demeter

Na beoordeling van de aanvraag zal Stichting Demeter het bedrijf bezoeken.
Tijdens het eerste bedrijfsbezoek bespreekt de Coördinator Demeter Certificering de bedrijfsvoering met de
bedrijfsleider en toetst aan de Demeter voorwaarden. De coördinator controleert op locatie de juistheid van
alle gegevens die de aanvrager in de aanvraag documenten uit paragraaf 3.3 heeft aangeleverd. Tevens
wordt met landbouwers de omschakelperiode naar Demeter-erkenning doorgesproken en vastgelegd.
Coördinator Demeter Certificering beoordeelt de zaken, zoals genoemd in paragraaf 3.3.

3.5

Intentieovereenkomst en Licentieovereenkomst

Een volledige aanvraag en een goedkeurend verslag van het eerste bedrijfsbezoek leidt tot een voorstel
voor een Intentieovereenkomst aan Stichting Demeter. De Stichting beoordeelt vervolgens of een
Intentieovereenkomst afgesloten kan worden en of na voltooiing van omschakelpunten en nakoming van
eventuele andere afspraken met de aspirant licentiehouder een Licentieovereenkomst kan worden
afgesloten.
De licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen de Stichting en de licentiehouder. De overeenkomst
wordt aangegaan met een natuurlijke persoon en is aan die persoon (binnen het bedrijf) gebonden. De
overeenkomst wordt door de wettelijke vertegenwoordiger van de Stichting (directeur of de voorzitter van het
bestuur) ondertekend. Pas wanneer de door beide partijen ondertekende overeenkomst retour is ontvangen
door de Stichting, is deze rechtsgeldig.
Gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst is er sprake van een aspirant status.
De licentiehouder is verantwoordelijk voor het correct aanleveren en doorgeven van alle wijzigingen van
gegevens aan Stichting Demeter binnen twee weken, opdat de certificatiebesluiten rechtsgeldig zijn.
Stichting Demeter kan eenzijdig besluiten tot onmiddellijke ontbinding of opschorten van de licentie
overeenkomst.

3.6

Periodieke controles en beoordeling

Stichting Demeter inspecteert jaarlijks of zo dikwijls als zij nodig acht, al dan niet uitbesteed aan een erkende
controle-organisatie, op locatie of de licentiehouder werkt volgens de Demeter voorwaarden, zoals genoemd
in paragraaf 3.3.
De licentiehouder dient ten alle tijden Stichting Demeter of de controle organisatie toegang te verschaffen tot
alle bedrijfsonderdelen en inzage te geven in haar bedrijfsadministratie, inclusief klachtenverslagen.

4. Certificatie
4.1

Demeter Certificaat

Voor landbouwers volgt na het sluiten van de intentieovereenkomst een omschakeltraject. Stichting Demeter
toetst het bedrijf met periodieke controle op locatie. Nadat is vastgesteld dat het bedrijf aan alle voorwaarden
voldoet en het omschakeltraject tot genoegen van de DLC is verlopen ontvangt het bedrijf een
Licentieovereenkomst en een Demeter landbouwcertificaat.
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Verwerkers kunnen een Demeter proces- en productcertificaat toegewezen krijgen zodra aan alle Demeter
voorwaarden is voldaan en een bedrijfscontrole is uitgevoerd. Pas wanneer Stichting Demeter het
procescertificaat heeft toegekend, mag worden begonnen met produceren onder het Demeter keurmerk.
Demeter-procescertificaten en Demeter-productcertificaten zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer een
procescertificaat zijn geldigheid verliest, verliezen de gerelateerde Demeter-productcertificaten eveneens
hun geldigheid.
Wijzigingen die van invloed zijn op de grondslag voor toekenning voor het proces- en productcertificaat moet
de licentiehouder binnen 2 weken nadat die wijziging zich heeft voorgedaan doorgeven. Stichting Demeter
beoordeelt de gewijzigde gegevens. Indien blijkt dat het certificaat is afgegeven op basis van onjuiste
gegevens, is het certificaat ongeldig en kan Stichting Demeter het certificaat innemen. De Stichting heeft het
recht een certificaat in te trekken indien gegevens niet of foutief zijn doorgegeven.
Het landbouw- en productcertificaat wordt jaarlijks afgegeven aan de licentiehouder nadat uit de controle is
gebleken dat voldaan is aan de Demeter voorwaarden. De licentiehouder dient het certificaat in zijn
administratie te bewaren.
De geldigheidstermijn van het certificaat is van 1 januari tot en met 31 maart in het volgende jaar.
De geldigheid van alle certificaten vervalt bij beëindiging van de licentie overeenkomst tussen Stichting
Demeter en de licentiehouder. Daarnaast verliezen certificaten hun geldigheid bij intrekking of opschorting
van certificaten. Decertificering kan met terugwerkende kracht plaatsvinden voor alle of bepaalde producten.
In dat geval mogen producten die nog in voorraad bij de producent/verwerker/handelaar zijn niet langer
onder het Demeter keurmerk verkocht worden.

4.2

Verplichtingen voor licentiehouders en certificaathouders

De aanvrager, licentiehouder, respectievelijk certificaathouder is verplicht:
•

Medewerkers van de Stichting dan wel controleurs die in opdracht van de Stichting belast zijn met het
toezicht tot naleving van de Demeter-voorwaarden onbeperkt tot zijn percelen, inrichtingen, opslag- en
productieruimten, de eenheid en terreinen toe te laten en alle verlangde medewerking te verlenen, met
inbegrip van het verlangde geven van inzage in de (schriftelijke) administratie en de bescheiden, bij
controle.

•

Medewerkers van de Stichting dan wel controleurs die in opdracht van de Stichting belast zijn met het
toezicht op naleving van de Demeter-voorwaarden ook toegang te geven tot inrichtingen, opslag- en
productieruimten van derden indien de productie en/of opslag is uitbesteed.

•

Een schriftelijke administratie bij te houden van de aard, de hoeveelheden en de bestemming van alle
aangevoerde grondstoffen en afgeleverde landbouwproducten, zodanig dat de controleur:

•

-

De oorsprong, de herkomst, de aard, de hoeveelheden van alle aan een te
onderscheiden eenheid geleverde grondstoffen, alsmede het gebruik ervan kan nagaan.

-

De oorsprong, de herkomst, de aard, de hoeveelheden en de bestemmingen van alle
producten die in een te onderscheiden eenheid hebben verlaten kan nagaan.

-

Alle andere gegevens kan inspecteren voor een adequate controle van de productie en
de verwerking zoals de oorsprong, aard en hoeveelheden van de grondstoffen,
ingrediënten, additieven en hulpstoffen.

Ingangscontrole.
Bij ontvangst van agrarisch grondstoffen en/of ingrediënten bestemd voor de productie van Demeterproducten dient de licentiehouder te controleren of de verpakking of transportdocumenten aanduiden dat
de grondstoffen en / of ingrediënten van Demeter-oorsprong zijn. Stichting Demeter dient herkenbaar te
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zijn als certificeerder (van de leverancier). Tevens dienen de naam en het merk van de betreffende
leverancier, het bedrijfsadres en diens biologisch controlenummer duidelijk vermeld te zijn.
•

Indien er twijfel bestaat over de oorsprong en garantie van de grondstoffen deze niet eerder te
verwerken als ingrediënt, te verpakken of in de handel te brengen dan nadat die twijfel is weggenomen.

•

Door hem verhandelde producten te voorzien van een Demeter-keurmerk zoals vastgelegd in het
Demeter Aanduidingen Reglement.

•

Wijzigingen in de bedrijfsvoering door te geven aan de Stichting.

•

Een bevoegde contactpersoon aan te wijzen die de contacten met Stichting Demeter onderhoudt, op de
hoogte is van het Handboek Demeter en verantwoordelijk is voor de nakoming van de Demeter
voorwaarden . De gegevens van de contactpersoon worden aan de Stichting doorgegeven (zie ook
paragraaf 3.5).

•

De voor de controle gevraagde gegevens en bescheiden geheel en naar waarheid door te geven.

4.3

Product certificering

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten met Demeter keurmerk op de markt wil brengen en
in bezit is van een geldige licentie overeenkomst dient een product certificering aan te vragen en schriftelijk
producten aan te melden ter registratie.
Producten kunnen uitsluitend worden geregistreerd, indien bewerkingen worden uitgevoerd op basis van
een geldig Demeter procescertificaat. Alle bedrijven, zowel verwerkers, als landbouwer-verwerkers, die
producten onder eigen handelsnaam met Demeter keurmerk in de markt willen brengen dienen voor elk
product een aanvraag te doen bij Stichting Demeter middels het Demeter productspecificatie formulier.
Wijzigingen in de receptuur of verpakkingen moeten worden doorgegeven en op grond van de gewijzigde
gegevens neemt Stichting Demeter een nieuwe beslissing (zie 4.1.1). De Stichting heeft het recht het
Demeter-productcertificaat in te trekken indien gegevens niet of foutief zijn doorgegeven.

4.4

Verplichtingen verwerkers en handelaren (productcertificering)

De licentiehouder is verplicht:
•

Wijzigingen in recepturen vooraf te laten goedkeuren door de Stichting en nieuwe recepturen terstond
aan te melden voor een productcertificaat. Producten zonder geldig productcertificaat mogen niet onder
Demeter-keurmerk in de handel worden gebracht. De Stichting heeft het recht het Demeter
productcertificaat in te trekken indien gegevens niet of foutief zijn doorgegeven.

•

Nieuwe of gewijzigde verpakkingen en etiketten vooraf te laten goedkeuren door de Stichting. De
verpakking dient te voldoen aan de eisen volgens het Handboek Demeter. De naam en het eigen merk
van de licentiehouder dienen duidelijk herkenbaar op de verpakking te staan.

•

Goedgekeurde Demeter recepturen (de ter bevestiging toegestuurde Productoverzichten) en Demeter
productcertificaat op de verwerkingslocatie te kunnen tonen aan de inspecteur. Dit geldt ook voor
uitbestede productie.

5. Uitbestede productie
Wanneer de licentiehouder een deel van zijn activiteiten uitbesteedt, blijft de licentiehouder verantwoordelijk.
De licentiehouder is verantwoordelijk voor de verificatie of de partner voldoet aan de Demeter certificatie
voorwaarden, alsmede dat de (buitenlandse) partner een licentie overeenkomst heeft met een organisatie
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voor Demeter Certificering die lid is van Demeter International.
Het is mogelijk verwerking, verpakking of etikettering van Demeter producten uit te besteden aan derden.
Hiertoe bestaan de volgende verplichtingen:
•

Iedere bewerking wordt gedekt door een procescertificaat en ieder product door een productcertificaat.

•

Gegevens van loonverwerkers of contractverwerkers dienen bij de Stichting te zijn geregistreerd.

•

Bij zowel de licentiehouder als de loonverwerker of contractverwerker is een ondertekende
“overeenkomst uitbestede productie” aanwezig, naar model van de Stichting.

•

De controleur die in opdracht van de Stichting een Demeter controle uitvoert heeft ten allen tijde toegang
tot de productielocatie en de daar gevoerde administratie.

•

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de Demeter producten ligt altijd bij de licentiehouder.

Voor het uitbesteden van productiewerkzaamheden bestaan de volgende mogelijkheden:
•

Verwerking door een loonverwerker.

•

Verwerking door een contractverwerker.

•

Verwerking door een andere Demeter-licentiehouder.

5.1 Verwerking door een loonverwerker
De licentiehouder is volledig verantwoordelijk voor de registratie, administratieve verplichtingen en fysieke
verplichtingen rond de Demeter productie. Een bepaalde verwerking kan echter worden uitgevoerd in
loonwerk door een derde. Dit gaat veelal om incidentele verwerkingen (bijvoorbeeld verpakken).
De loonverwerking maakt deel uit van de Demeter-controle bij de licentiehouder. Demeter-controle op locatie
bij de loonverwerker wordt incidenteel uitgevoerd.

5.2 Verwerking door een contractverwerker
De licentiehouder is verantwoordelijk voor de registratie, administratieve verplichtingen en fysieke
verplichtingen rond de Demeter-productie, maar legt de uitvoering ten aanzien van de controle bij de
contractverwerker. Dit gaat veelal om contractproductie, waarbij de verwerker de inkoop van grondstoffen
onder eigen verantwoordelijkheid heeft.
Demeter controles kunnen op locatie uitgevoerd worden bij de contractverwerker.

5.3 Verwerking door een Demeter licentiehouder
De licentiehouder die de producten op zijn naam heeft staan is verantwoordelijk voor de receptuur en de
correcte aanduiding. Zijn gegevens staan vermeld op het etiket of de verpakking. De daadwerkelijke
verwerking wordt uitgevoerd door een Demeter-licentiehouder, op basis van diens procescertificaat.

6. Etiketten en aanduidingen
Nadat Stichting Demeter een certificatie heeft verleend, heeft de licentiehouder het recht om aanduidingen
aan te brengen op de producten die onder certificatie in de handel worden gebracht.
De licentiehouder dient zich te houden aan de Demeter Voorwaarden Aanduidingen uit het Handboek
Demeter. Dit geldt ook voor gebruik van Demeter beeldmerk in reclame uitingen.
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Producten die niet voldoen aan of die niet zijn voortgebracht conform de voorwaarden voor certificatie,
mogen niet worden voorzien van een Demeter aanduiding. De licentiehouder is verantwoordelijk om hierop
toe te zien en eventueel reeds aangebrachte aanduidingen te verwijderen.
De Demeter Voorwaarden Aanduidingen zijn een aanvulling op wettelijke regelgeving. De licentiehouder
dient zich, behalve aan die voorwaarden, ook te houden aan de Europese en Nederlandse regelgeving en
aanduidingen van voedingsmiddelen, als mede de regelgeving voor aanduidingen voor biologische
producten.

7. Sancties, maatregelen bij afwijkingen
Stichting Demeter beoordeelt periodiek of de licentiehouder bij voortduring voldoet aan de gestelde
voorwaarden. Zie paragraaf 2 en 3.6. Tevens kan Stichting Demeter bij twijfel, extra onderzoek uit (laten)
voeren of de licentiehouder om opheldering vragen.
Dit hoofdstuk gaat over de bevoegdheden, besluiten en plichten als Stichting Demeter afwijkingen
constateert. Een geconstateerde overtreding, non conformiteit (NC) en tekortkoming worden in dit reglement
als synoniemen gebruikt voor afwijking.

7.1

Afwijkingen

NC 1 = lichte afwijking, niet direct van invloed op het product.
NC 2 = afwijking.
NC 3 = ernstige afwijking, direct van invloed op het product of in strijd met Demeter kernwaarden.
NC 4 = zeer ernstige (fatale) afwijking, een systematisch afwijking betrekking hebbend op meerdere partijen,
producten, percelen of dieren of een afwijking met langdurige gevolgen.

7.2

Maatregelen bij afwijkingen

Stichting Demeter is bevoegd na constatering van een afwijking maatregelen op te leggen. Het doel is
herstel van een situatie in overeenstemming met de Demeter voorwaarden.
De licentiehouder moet elke afwijking zo snel mogelijk aantoonbaar corrigeren, binnen de door Stichting
Demeter gestelde termijn.
Stichting Demeter is bevoegd de volgende maatregelen op te leggen aan de licentiehouder:
•

Berisping. Maning tot verbetering, beboet bij herhaling.

•

Gesprek over de aard en oorzaak van de afwijking.

•

Schriftelijke waarschuwing met aanwijzing om binnen een gestelde termijn de bedrijfsvoering aan te
passen met als doel de afwijking te herstellen mogelijk met:
a. Een boete afhankelijk van de afwijking van minimaal eenmaal de hoogte van het financiële voordeel
behaald door de licentiehouder door af te wijken van de Demeter voorwaarden en maximaal vijf
maal dit voordeel, exclusief eventuele schade die is of kan worden veroorzaakt.
b. Het opleggen van extra controles of monstername en analyse op kosten van de licentiehouder ter
verificatie van de correctie of corrigerende maatregelen.

•

Decertificeren van producten, areaal of het gehele bedrijf (zie ook 7.3) indien mogelijk:
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a. Het doen vernietigen van verpakkingen indien de ingrediëntendeclaraties, receptuur,
verwerkingsprocessen of gebruik van het Demeter keurmerk niet overeenstemmen met de
Voorwaarden.
b. Het doen terugnemen van producten uit de markt (Recall) waarop ten onrechte het Demeter
keurmerk of andere verwijzingen naar de Biodynamische landbouw zijn aangebracht.
c. Een her-controle ter verificatie van de correctie of corrigerende maatregelen.
d. Het publiceren van opgelegde sancties.
e. Het doorberekenen van de schade (materieel en immaterieel) aan het Demeter keurmerk of aan de
Stichting Demeter, veroorzaakt door of voortvloeiend uit afwijkingen door de licentiehouder.

7.3

Blokkeren bij twijfel

Stichting Demeter kan de licentiehouder opdragen bepaalde groepen of partijen van producten tijdelijk te
blokkeren en kan handel in deze producten onder Demeter keurmerk tijdelijk verbieden.

7.4

Opschorten of intrekken van certificaat

Stichting Demeter is bevoegd bij constatering van afwijkingen, zonder termijn van opzegging, aan enig
Demeter certificaat gekoppelde recht tijdelijk te ontzeggen dan wel certificaten in te trekken. De
licentiehouder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het betreffende bedrijf blijft gebonden aan
zijn/haar financiële verplichtingen jegens de Stichting. De Stichting kan besluiten haar beslissing openbaar te
maken.
Stichting Demeter kan enig Demeter certificaat opschorten, (tijdelijke) ontzeggen van de rechten, dan wel
een certificaat intrekken. Dit zal onder meer gebeuren indien:
•

Fraude wordt geconstateerd of vermoed.

•

De licentiehouder geen geldig certificaat van Skal of andere aangewezen certificeringsinstelling heeft,
dat het recht verschaft tot het voeren van de aanduiding “biologisch”.

•

Een afwijking is geconstateerd bij een (landbouw)bedrijf, waarvan de gevolgen voor de bedrijfsvoering
langdurig zijn vanuit de Demeter voorwaarden.

•

Wanneer door de handelswijze van de licentiehouder de naam van de Stichting en/of het Demeterkeurmerk in diskrediet wordt gebracht.

•

Aanwijzingen van de DLC niet, of niet binnen de gestelde termijn worden opgevolgd. Bijvoorbeeld als de
licentiehouder een afwijking niet herstelt binnen de door Stichting Demeter gestelde termijn.

•

Niet wordt voldaan aan de verplichtingen jegens de Stichting en daarin wordt volhard.

•

De financiële verplichtingen voortkomend uit de licentieovereenkomst niet worden nagekomen, de
licentiehouder surseance van betaling aanvraagt, staat van faillissement wordt verklaard, zaken worden
geliquideerd of de leiding van het bedrijf wordt overgedragen (bij landbouwers).

Tijdens een periode van opschorting van de certificatie blijft de overeenkomst tussen Stichting Demeter en
de licentiehouder van kracht, evenals de financiële verplichtingen. De licentiehouder mag tijdens de periode
van opschorting geen gebruik maken van het certificaat en ook niet de indruk wekken dat hij nog het recht
zou hebben op gebruik van het certificaat. De licentiehouder mag geen producten verhandelen met Demeter
aanduidingen, waarvoor een opgeschort certificaat geldt.
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8. Beëindiging licentie overeenkomst en/of certificatie
De licentie overeenkomst kan door licentiehouder uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het
kalenderjaar worden opgezegd. Deze opzegtermijn geldt niet bij een tussentijdse wijziging van de Demeter
voorwaarden. Dan kan deze overeenkomst worden opgezegd vanaf het moment dat de wijziging ingaat.
De licentie overeenkomst kan door de Stichting eenzijdig worden beëindigd, nadat de Stichting enig Demeter
certificaat heeft ingetrokken.
In geval van beëindiging van de licentie overeenkomst om welke reden dan ook, is de licentiehouder
verplicht op aangegeven datum het gebruik van het Demeter keurmerk en -aanduiding te staken en alle
verpakkingen en commerciële uitingen waarop het Demeter-keurmerk dan wel verwijzingen naar de
Biodynamische landbouw zijn aangebracht, te vernietigen.
Over op voorraad zijnde producten worden afspraken gemaakt, passend bij de specifieke situatie.
Stichting Demeter heeft het recht om na beëindiging van de licentieovereenkomst een eindcontrole te laten
uitvoeren. De kosten voor deze controle komen voor rekening van de Stichting. Naar aanleiding van de
uitkomst kunnen maatregelen en/of een onmiddellijk invorderbare sanctie worden opgelegd indien het
Demeter keurmerk toch ten onrechte is of wordt gebruikt.
De (voormalige) licentiehouder is verantwoordelijk voor het informeren van zijn afnemers van het tijdelijk of
permanent intrekken van de Demeter certificaten. Van het tijdelijk of permanent intrekken van het Demeter
procescertificaat kan de Stichting elke bij de Stichting bekende afnemer op de hoogte stellen. Zodra is
vastgesteld dat de oorzaak van het tijdelijk of permanent intrekken van het certificaat is weggenomen,
worden afnemers door de Stichting op de hoogte gebracht.
Demeter-procescertificaten en Demeter productcertificaten zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer een
procescertificaat zijn geldigheid verliest, verliezen de gerelateerde Demeter productcertificaten eveneens
hun geldigheid.

9. Kosten en tarieven
De licentiehouder is verplicht tot betaling van bijdragen aan Stichting Demeter. Het bijdrage reglement regelt
de aard en de hoogte van de verplichte jaarlijkse bijdragen van de licentiehouder aan Stichting Demeter. Het
Bestuur van Stichting Demeter publiceert de jaarlijkse bijdragen voor licentiehouders in het Tarievenblad.

10. Bezwaar
Tegen een besluit van Stichting Demeter kan de licentie-aanvrager, de aspirant-licentiehouder of de
licentiehouder aan wie het besluit gericht is bezwaar maken binnen een termijn van zes weken na
verzenddatum van het besluit . In het bezwaarschrift moeten in ieder geval naam, adres, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit en de redenen waarom betrokkene het niet eens is met het besluit vermeld
worden. Het bezwaarschrift kan gestuurd worden aan: Bestuur van Stichting Demeter, Diederichslaan 25d,
3971 PA DRIEBERGEN.
Het maken van het bezwaar heeft geen opschortende werking, tenzij dit in het besluit uitdrukkelijk anders is
besloten.
De gang van zaken rond de indiening, instelling en afhandeling van bezwaarschriften wordt afzonderlijk
geregeld in het Bezwaarschriftenreglement.

15

Reglement voor Demeter Certificering

11. Slotbepalingen
Eventuele aanspraken van (voormalig) licentiehouder dienen binnen 1 jaar na het ontstaan van de schade te
zijn ingediend, bij gebreke waarvan de (voormalig) licentiehouder zijn rechten heeft verwerkt.
Als Stichting Demeter een klacht ontvangt over het eigen functioneren wordt deze behandeld door een
medewerker of commissielid die niet zelf betrokken was bij het functioneren dat aanleiding gaf tot de klacht.
De leverings- en contractvoorwaarden van ondernemers mogen niet in strijd zijn met dit reglement. Wanneer
dit wel het geval is prevaleren de bepalingen van dit reglement.
Dit reglement vervangt alle voorgaande versies over de hier genoemde thema’s. In alle gevallen, waarin dit
reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Demeter
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