Controle en sancties
Van ieder product dat gecertificeerd wordt met het Wâldpyk keurmerk wordt een
productreglement of beschrijving gemaakt waarin exact beschreven staat op welke manier
voldaan wordt aan de keurmerkcriteria. De producenten en handelsorganisaties die gebruik
maken van het keurmerk ‘erkend streekproduct’ hebben alle criteria en gestelde eisen
onderschreven. De merkhouder Stichting Wrâldfrucht (‘Wâldpyk’) ziet er middels
onafhankelijke controle op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat aan de
gestelde eisen wordt voldaan.
Jaarlijks vinden er administratieve controles plaats middels verklaringen van de
keurmerkgebruikers (self-assessment) en checks van de gegevens in de landelijke database.
Indien noodzakelijk, bijv. omdat de keurmerkgebruiker geen verklaring heeft ingestuurd of er
komt een signaal binnen dat het bij een product niet klopt, vinden er ook fysieke controles
door een derde op de bedrijven zelf plaats.
Minimaal eens per 4 jaar vindt er fysieke controle (audits) plaats bij deelnemende bedrijven,
(keurmerkgebruikers en toeleveranciers) door een derde.
Indien onregelmatigheden worden geconstateerd in het gebruik van de keurmerklogo’s of als
de producten niet langer voldoen aan de gestelde criteria, wordt de producent
(keurmerkgebruiker) hier op aangesproken. Bij herhaaldelijke en voortdurende overtredingen
treedt het sanctiebeleid in werking.
Sanctiebeleid
Een door ‘Wâldpyk’ gecertificeerd bedrijf raakt het Wâldpyk keurmerk voor zijn
streekproduct, en alle daaraan verbonden rechten, kwijt bij:
– Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerklogo.
– Indien niet wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van grondstoffen, been verwerking in de streek en duurzame productiewijze (MVO)
– Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid
en/of productveiligheid.
– Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen.
– Faillissement.
Bij geconstateerde overtredingen inzake het gebruik van het keurmerklogo en de afspraken
inzake herkomst, be- en verwerking in de streek en duurzaamheid van de productie treedt
Wâldpyk eerst in gesprek met de producent / keurmerkhouder om de problemen op te lossen.
Indien de overtredingen niet binnen redelijke termijn zijn verholpen volgt een officiële
waarschuwing. Indien hier binnen 2 maanden geen gevolg aan wordt gegeven wordt het
certificaat ingetrokken en de overeenkomst ontbonden. Vanaf dat moment mag het logo en de
bedrijfscode niet langer op de producten in de markt voorkomen.
Bij herhaalde overtredingen door de producent / keurmerkhouder volgt direct een officiële
waarschuwing en dienen de geconstateerde overtredingen binnen 1 maand te worden
verholpen.

