Reglement
voor het gebruik van het Lekker Utregs keurmerk

I.

INLEIDING

Stichting Lekker Utregs bevordert de productie en afzet van producten uit de regio Utrecht
ten behoeve van de regionalisering van voedselkringlopen, het verminderen van
voedselkilometers en het bevorderen van regionale economische activiteiten. Door het
certificeren en labellen van producten wil de stichting producenten in staat stellen om een
herkenbaar en gegarandeerd regionaal product op de markt te brengen. Voor de consument
of eindverbruiker is het keurmerk een waarborg dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit
de regio en op een duurzame wijze is geproduceerd.
Afbakening van de ´regio Utrecht´
De regio Utrecht is het werkgebied van de stichting Lekker Utregs. Volgens de definitie van
Lekker Utregs valt de regio Utrecht grotendeels samen met de Provincie Utrecht,
uitgezonderd het oostelijke deel van de provincie (Eemland en de Gelderse Vallei) en het
noordwestelijke gedeelte (ten noorden van de A1).

De groen gekleurde gebieden in de Provincie Utrecht worden niet tot de regio Utrecht gerekend.

II DOEL EN CRITERIA
Artikel 1: doel en reikwijdte van dit reglement
Het onderhavige reglement regelt het gebruik door derden van het Lekker Utregs collectief
merk, dat onder depotnummer 1225674 is ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau
(verder: het keurmerk). De naam en het beeldmerk zijn eigendom van het Milieucentrum
Utrecht en de Stichting Aarde (merkhouders). De merkhouders dragen het beheer van het
keurmerk voor bepaalde tijd over aan de Stichting Lekker Utregs. De Stichting Lekker Utregs
zal namens de merkhouders optreden in relatie tot hetgeen in dit reglement is beschreven.
Het gebruik van het keurmerk Lekker Utregs door derden is uitsluitend toegestaan nadat een
schriftelijke overeenkomst met Stichting Lekker Utregs is gesloten waarin het gebruiksrecht
is geregeld.
Artikel 2: criteria voor het gebruik van het keurmerk
Het gebruik van het beeldmerk is uitsluitend toegestaan inzake voedselproducten die zijn
gecertificeerd conform de volgende criteria:
Criterium 1: herkomst grondstoffen
Het product is, of de grondstoffen waaruit het product is vervaardigd zijn, afkomstig uit de
regio Utrecht.
a. Voor enkelvoudige producten, zoals vers fruit of groente, geldt dat de producten te
allen tijde volledig in de regio geproduceerd of geteeld moeten zijn;
b. Voor samengestelde producten geldt dat de basis- en kenmerkende grondstoffen
(bijvoorbeeld de grondstof waaraan het product zijn naam ontleent, zoals kersenjam)
volledig uit de regio afkomstig dienen te zijn;
c. Voor dierlijke producten geldt dat het voer waar mogelijk afkomstig moet zijn uit de
regio Utrecht. Tevens geldt dat de dieren zijn opgegroeid in de regio.
d. Het is toegestaan om toevoegingen en hulpstoffen (zoals zout, gist, stremsel,
bindmiddel, smaakstoffen) te gebruiken die afkomstig zijn van buiten de regio.
e. Voor samengestelde producten geldt te allen tijde dat minimaal 75 % van de
grondstoffen (berekend op basis van het gewicht onder normale omstandigheden) uit
de regio afkomstig dienen te zijn;
f. Voor samengestelde producten worden uitzonderingen gemaakt voor de grondstoffen
water en suiker:
1. Water wordt niet meegerekend als grondstof
2. Suiker wordt niet meegewogen in de berekening omdat de herkomst van
suiker over het algemeen niet te bepalen is. Uit oogpunt van het minimaliseren
van voedselkilometers heeft het gebruik van bietsuiker de voorkeur.
Criterium 2: be- en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct
De be- en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct vindt plaats in de regio Utrecht.
Indien er niet voldoende passende be- en verwerkingscapaciteit in de regio aanwezig is, kan
op basis van een beargumenteerd verzoek, ontheffing worden verleend door de Stichting
Lekker Utregs. Ontheffing wordt alleen verleend voor het gebruik van een met naam en
toenaam vermelde onderneming. Bij het verlenen van ontheffing wordt het uitgangspunt ´zo
min mogelijk voedselkilometers´ gehanteerd.

Criterium 3: maatschappelijk verantwoorde productie
Stichting Lekker Utregs hanteert als uitgangspunt dat alle producten op een maatschappelijk
verantwoorde wijze worden geproduceerd. Hieronder verstaat Lekker Utregs:
a. productie en be- en verwerking van grondstoffen geschieden op een duurzame
wijze, dat wil zeggen met een zo klein mogelijke belasting van het milieu, natuur
en landschap;
b. voor dierlijke productie geldt dat het houderijsysteem afgestemd moet zijn op de
natuurlijke behoeften en het natuurlijke gedrag van de dieren. Dierwelzijn is
hierbij het uitgangspunt. Hierbij houden wij een minimale eis van twee sterren
volgens het Beter Leven merk van de dierenbescherming aan.
c. producten uit de biologische landbouw en producten met milieukeur voldoen per
definitie aan de duurzaamheidseisen, mits ook voldaan wordt aan alle
voorgaande criteria. In alle andere gevallen zullen de duurzaamheidsprestaties
indien noodzakelijk nader moeten worden omschreven, dit ter beoordeling van de
stichting Lekker Utregs.
d. Lekker Utregs verwacht van alle deelnemende producenten, verwerkers en
handelsorganisaties dat zij het gebruik van genetisch gemodificeerde rassen en
grondstoffen afwijzen en zich inspannen om het gebruik ervan te minimaliseren.
Bijvoorbeeld door er naar te streven dat er:
! geen genetisch gemodificeerd zaad en plantgoed wordt gebruikt;
! geen voer wordt aangekocht van genetisch gemodificeerde gewassen;
! bij de aankoop van krachtvoeders en andere grondstoffen gevraagd
wordt naar een ´GMO-vrij´ verklaring
III VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET LEKKER UTREGS KEURMERK
Artikel 3: Gebruiksovereenkomst
Gebruik van het keurmerk is uitsluitend toegestaan na een schriftelijke overeenkomst tussen
de Stichting Lekker Utregs en de keurmerkgebruiker. In deze overeenkomst staan de
voorwaarden voor het gebruik en de verplichtingen van de gebruiker omschreven.
Artikel 4: Intakeformulier (vastleggen uitgangssituatie, ontheffingen en
inspanningsverplichtingen)
a. Voor alle producten of productgroepen waaraan het Lekker Utregs keurmerk wordt
toegekend wordt een intakeformulier ingevuld waarin de uitgangssituatie wordt
vastgelegd (samenstelling product, herkomst grondstoffen, plaats van be- en
verwerking, duurzaamheidprestaties) en waarin eventuele ontheffingen,
uitzonderingen en inspanningsverplichtingen van de producenten en verwerker
worden vastgelegd.
b. Het onder a. genoemde formulier is onderdeel van de overeenkomst tussen de
Stichting Lekker Utregs en de keurmerkgebruiker.

Artikel 5: Gebruik van het keurmerk
a. Alle gebruikers zijn verplicht het keurmerk te gebruiken op de producten die zijn
gecertificeerd door de stichting Lekker Utregs.
b. Het keurmerk mag alleen gebruikt wordt als keurmerk. Het keurmerk moet altijd
worden gecommuniceerd en gepresenteerd als een certificatiemerk en mag niet
worden gebruikt als handelsmerk of zodanig gepresenteerd worden dat dit
gesuggereerd wordt. Het keurmerk mag de attentiewaarde van de product-, merken/of handelsnaam niet overtreffen. Een en ander ter beoordeling van de Stichting
Lekker Utregs.
Artikel 6: Typografische bepalingen
Gebruik van het keurmerk is uitsluitend toegestaan:
a. in de opmaak en typografische uitvoering als hierboven;
b. in de kleuren zwart en rood (pantonekleur 032C);
c. zolang het goed leesbaar is met het blote oog;
d. indien dit niet is opgenomen in een ander logo of merk tot een nieuwe combinatie.
Artikel 7: Etikettering en verpakkingen
a. Het keurmerk mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken
verpakkingen.
b. Het keurmerk mag niet door derden worden gebruikt op visitekaartjes.
c. Het keurmerk mag uitsluitend worden gebruikt op websites van de gebruiker en
eventuele ketenpartijen en handelsorganisaties
" voor producten die aan dit reglement voldoen en
" met een link naar de website van Lekker Utregs
Artikel 8
Referentie aan het keurmerk wordt beschouwd als gebruik van het keurmerk en is derhalve
aan dezelfde voorwaarden gebonden.
IV CONTROLE EN HANDHAVING
Artikel 9: Controle en controlereglement
a. De Stichting Lekker Utregs zal steekproefsgewijs onafhankelijke controle (laten)
uitvoeren op de naleving van de bepalingen in dit document. De controle richt zich op
de keurmerkgebruikers en eventuele andere cruciale schakels in de keten.
b. De gebruiker van het keurmerk dient zonder terughoudendheid mee te werken aan
aangekondigde en onaangekondigde controles betreffende het keurmerk door
personen die zich kunnen identificeren als met deze taak belast zijnde.
c. Stichting Lekker Utregs bedient zich van een apart controlereglement waarin de
procedures met betrekking tot de controles nader staan omschreven.
Artikel 10: Handhaving, sancties en beroep
a. Stichting Lekker Utregs streeft naar een correcte naleving van de bepalingen in dit
reglement. Indien er op basis van uitgevoerde controles of anderszins
onrechtmatigheden worden geconstateerd in relatie tot het gebruik van het keurmerk
is Stichting Lekker Utregs gerechtigd hiertegen op te treden.
b. De sancties die voortvloeien uit geconstateerde onrechtmatigheden veroorzaakt door
keurmerkgebruikers is vastgelegd in een apart reglement.

V AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 11: Aanpassingen en wijzigingen in dit reglement
Stichting Lekker Utregs kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de bepalingen van dit
reglement. Stichting Lekker Utregs zal de gebruikers minimaal 3 maanden voor het ingang
van de wijzigingen hiervan schriftelijk of via email op de hoogte stellen.
Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Lekker
Utregs.
Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Lekker Utregs vastgesteld op 2 februari
2011 en treedt in werking met ingang van 1 juni 2011

Stichting Lekker Utregs
Oudegracht 60
3511 AS Utrecht
Telefoon: 030-2367240/2302380
Telefax: 030-2300589
E-mail: info@lekkerutregs.nl
Internet: www.lekkerutregs.nl
>> Bij dit reglement horen de volgende documenten:
"
"
"
"
"

Intakeformulier
Controlereglement
Checklist controle
Reglement voor sancties en bezwaar
Gebruiksovereenkomst

Intakeformulier Lekker Utregs keurmerk
Bedrijf:
Naam:
Adres:
Postcode + plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
geeft hierbij aan het Lekker Utregs keurmerk te willen voeren op de volgende producten
(incl. eventuele handelsnamen):
Producten:

Omschrijving producten:
Nauwkeurige beschrijving van het eindproduct (type product, specifieke kenmerken):

Wat is de samenstelling van het product?
(welke grondstoffen in welke verhouding/percentages):

Herkomst grondstoffen (waar worden de grondstoffen geteeld of geproduceerd?):

Waar (en door wie) vindt de be- en verwerking van de ruwe grondstoffen tot het eindproduct
plaats?

Korte beschrijving van de manier waarop het product op de markt wordt gebracht
(verpakking, etiket, gewicht etc.):

Beschrijving waaruit blijkt dat het product maatschappelijk verantwoord wordt
geproduceerd:
•

Draagt het eindproduct het EKO- of Milieukeur? ja/nee

Indien geen EKO- of Milieukeur:
•

op welke wijze wordt tijdens de productie van de grondstoffen en/of de verwerking tot
eindproduct aandacht besteed aan:

-

milieu:

-

natuur en landschap:

-

dierenwelzijn:

Ondergetekende verklaart hierbij tevens:
- alle voor certificering noodzakelijke informatie en gegevens beschikbaar te stellen aan de
Stichting Lekker Utregs
- op de hoogte te zijn van het algemene reglement voor het gebruik van het Lekker Utregs
keurmerk en de inhoud en uitgangspunten hiervan te onderschrijven
- op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de geldende tarieven voor deelname en
gebruik van het Lekker Utregs keurmerk
Plaats:
Handtekening:

Datum:

GEBRUIKSOVEREENKOMST LEKKER UTREGS KEURMERK
De Stichting Lekker Utregs, statutair gevestigd te Utrecht, en
Bedrijf :
Adres :
Plaats :
Hierna te noemen “GEBRUIKER”
Wettelijk vertegenwoordigd door :
Functie wettelijk vertegenwoordiger:
zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

Deze overeenkomst bestaat uit de ondertekende algemene overeenkomst tussen
STICHTING LEKKER UTREGS en “GEBRUIKER”, zijnde artikel 1 t/m 10 en de
ondertekende bijlagen 1 t/m 3.
De in bijlage 1 genoemde documenten en regelingen zijn op deze overeenkomst van
toepassing.
Deze overeenkomst is van toepassing op alle in de bijlage 2 genoemde
product(groep)en.
De in bijlage 3 vermelde tarieven zijn op deze overeenkomst van toepassing.
De bijlagen kunnen uitsluitend door de STICHTING LEKKER UTREGS worden
aangepast. Dit gebeurt alleen wanneer het in de bijlagen vervatte niet meer actueel is.
Indien zich omstandigheden voordoen die (mogelijk) in strijd zijn met de bepalingen van
bijlage 1 of indien zich veranderingen in bijlage 2 voordoen, dient de GEBRUIKER dit
direct aan de STICHTING LEKKER UTREGS te melden.

Artikel 2
1.
2.
3.

Bepalingen in deze overeenkomst

Bepalingen m.b.t. de product(groep)en en controle daarop

De product(groep)en die zijn beschreven in bijlage 2 van deze overeenkomst dienen te
allen tijde aan de bepalingen van de bijlage 1 genoemde documenten en regelingen te
voldoen.
De STICHTING LEKKER UTREGS kan aan de hand van de in bijlage 1 genoemde
documenten en regelingen steekproefsgewijs controles uit (laten) voeren om vast te
stellen of aan de voorwaarden wordt voldaan.
De GEBRUIKER is verplicht om STICHTING LEKKER UTREGS of de door
STICHTING LEKKER UTREGS ingeschakelde controlerende instantie toegang te
verlenen tot alle bedrijfseenheden en administratie en de benodigde medewerking te
verlenen bij het uitvoeren van de in lid 2 bedoelde controle.

4.

5.

De STICHTING LEKKER UTREGS verplicht zich alle benodigde maatregelen te nemen
om ervoor te zorgen dat de informatie die haar als gevolg van de uitvoering van de
controles ter kennis komt, vertrouwelijk wordt behandeld, en zal deze informatie niet
zonder voorafgaande toestemming van de GEBRUIKER aan derden bekend maken.
De voor de GEBRUIKER uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten
mogen noch vrijwillig noch onvrijwillig worden overgedragen, om welke reden dan ook.

Artikel 3
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Het LEKKER UTREGS beeldmerk wordt toegepast als keurmerk op product(groep)en
uit hoofde van een erkenning op basis van de door STICHTING LEKKER UTREGS
geformuleerde criteria. Hierbij geldt het Reglement voor het gebruik van het Lekker
Utregs keurmerk.
Voor de product(groep)en die zijn beschreven in bijlage 2 en die voldoen aan de
bepalingen van de documenten en regelingen die zijn opgenomen in bijlage 1, wordt
het recht tot gebruik van het LEKKER UTREGS beeldmerk afgegeven.
Het in lid 1 genoemde recht tot gebruik van het LEKKER UTREGS beeldmerk is geldig
tot het einde van het kalenderjaar waarin de laatste controle heeft plaatsgevonden, en
wordt stilzwijgend verlengd, mits zich tussentijds geen veranderingen hebben
voorgedaan of afwijkingen zijn geconstateerd en de overeenkomst niet is beëindigd.
Het aan de GEBRUIKER verleende recht op gebruik van het LEKKER UTREGS
beeldmerk betreft een niet-exclusief recht.
De GEBRUIKER verplicht zich om bekendheid te geven aan de certificering van de in
bijlage 2 opgenomen product(groep)en middels het gebruik van het LEKKER UTREGS
beeldmerk.
De GEBRUIKER verplicht zich tot het zorgvuldig toepassen van de voorwaarden voor
het gebruik van het LEKKER UTREGS beeldmerk en draagt er zorg voor dat
product(groep)en waaraan het beeldmerk als keurmerk is toegekend bij voortduring
aan de geldende criteria voor toekenning voldoen.
STICHTING LEKKER UTREGS houdt toezicht op het gebruik van het LEKKER
UTREGS beeldmerk door de GEBRUIKER. De STICHTING LEKKER UTREGS heeft
het recht om de GEBRUIKER bindende aanwijzingen te geven bij onjuist gebruik van
het LEKKER UTREGS beeldmerk.
De GEBRUIKER is gehouden op eerste verzoek van STICHTING LEKKER UTREGS,
misleidende of onjuiste publicaties met betrekking tot de in bijlage 2 genoemde
product(groep)en naar tevredenheid van respectievelijk STICHTING LEKKER
UTREGS in te trekken dan wel te rectificeren.
STICHTING LEKKER UTREGS behoudt zich het recht voor om het feit van opschorting
of intrekking van de toekenning van het LEKKER UTREGS beeldmerk aan specifieke
product(groep)en openbaar te maken.

Artikel 4
1.

Bepalingen m.b.t. toekenning en gebruik van het LEKKER UTREGS
keurmerk

Bepalingen m.b.t. wijziging van documenten en regelingen

STICHTING LEKKER UTREGS is gerechtigd om haar documenten (w.o. de keurmerk
criteria) te wijzigen en is verplicht om de GEBRUIKER daarvan tijdig op de hoogte te
brengen. Daar waar redelijkerwijs niet van de GEBRUIKER verwacht kan worden dat
de wijziging direct in de praktijk wordt doorgevoerd, verplicht STICHTING LEKKER
UTREGS zich tot het instellen van een overgangstermijn van maximaal 1 jaar.

2.

Vanaf de dag waarop een gewijzigd document of gewijzigde regeling van kracht wordt,
is de GEBRUIKER onvoorwaardelijk aan de nieuwe versie gebonden.

Artikel 5
1.
2.

Indien de GEBRUIKER ernstig in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van de in
bijlage 1 genoemde documenten en regelingen, is STICHTING LEKKER UTREGS
bevoegd om hiervoor passende sancties op te leggen.
Tegen een in lid 1 bedoelde beslissing van STICHTING LEKKER UTREGS, kan
bezwaar worden aangetekend door de GEBRUIKER. Dit beroep zal worden behandeld
door het bestuur van STICHTING LEKKER UTREGS.

Artikel 6
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Betaling

De GEBRUIKER verplicht zich tot het betalen binnen de wettelijke betalingstermijnen
van de overeengekomen tarieven en overige door STICHTING LEKKER UTREGS in
rekening gebrachte kosten.

Artikel 8
1.

Aansprakelijkheid

STICHTING LEKKER UTREGS noch een ieder met een functie in haar activiteiten is
aansprakelijk voor eventuele schade die de GEBRUIKER lijdt in verband met de
uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst. De GEBRUIKER vrijwaart de
STICHTING LEKKER UTREGS en een ieder met een functie in haar activiteiten voor
schadeclaims van derden.

Artikel 7
1.

Sancties en bezwaar

Duur van de overeenkomst en beëindiging

Deze overeenkomst wordt van kracht op de dag der ondertekening door de wettelijke
vertegenwoordiger van STICHTING LEKKER UTREGS en is geldig tot de
overeenkomst wordt beëindigd.
Deze overeenkomst kan uitsluitend door de wettelijk vertegenwoordiger van een van de
partijen worden opgezegd, door middel van een aangetekend schrijven onder
vermelding van de opzeggingsdatum van deze overeenkomst, met inachtneming van
een opzegtermijn van drie maanden, behoudens het bepaalde in lid 3 en 6 van dit
artikel.
Indien een van beide partijen ernstig in strijd heeft gehandeld met de in deze
overeenkomst vastgelegde voorwaarden, heeft de andere partij het recht om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De geheimhoudingsplicht van STICHTING LEKKER UTREGS blijft ook na beëindiging
van de overeenkomst van kracht.
Vanaf de dag van beëindiging van de overeenkomst, vervallen alle rechten die de
GEBRUIKER uit hoofde van deze overeenkomst heeft verkregen.
Alle bijgewerkte bijlagen die de GEBRUIKER ter ondertekening worden toegezonden,
dienen binnen twee maanden na verzending ondertekend retour te zijn ontvangen door
STICHTING LEKKER UTREGS. Bij gebreke hiervan zal de overeenkomst als
beëindigd worden beschouwd per de datum twee maanden na verzending van de

gewijzigde bijlagen door STICHTING LEKKER UTREGS, behoudens gevallen waarin
de GEBRUIKER de STICHTING LEKKER UTREGS schriftelijk een naar beoordeling
van STICHTING LEKKER UTREGS bevredigende verklaring voor de nalatigheid heeft
geboden.
Artikel 9
1.

Op de bepalingen van deze overeenkomst en de verhouding tussen de GEBRUIKER
en STICHTING LEKKER UTREGS, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10
1.

Van toepassing zijnd recht

Ondertekening

Door ondertekening van dit document verklaart de GEBRUIKER deze overeenkomst
in tweevoud te hebben ontvangen, evenals de in bijlage 1 genoemde documenten en
regelingen, en kennis te hebben genomen van de bepalingen erin.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,
Namens bedrijf

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Stichting Lekker Utregs
Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

De volgende bijlagen zijn bij deze overeenkomst gevoegd:
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Van toepassing zijnde documenten en regelingen
Overzicht van de product(groep)en
Tarieven

Bijlage 1

Van toepassing zijnde documenten en regelingen

Op deze overeenkomst zijn de volgende documenten van toepassing:
•
•
•
•

Reglement voor het gebruik van het Lekker Utregs keurmerk
Intakeformulier Lekker Utregs keurmerk
Reglement voor sancties en bezwaar Lekker Utregs keurmerk
Controlereglement Lekker Utregs keurmerk met checklist

Bijlage 1 begrepen en voor akkoord getekend:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Bijlage 2

Overzicht van de product(groep)en

Deze overeenkomst is van toepassing voor de volgende product(groep)en:
1.
2.
3.
4.

Eventuele ontheffingen, uitzonderingen en inspanningsverplichtingen:

Bijlage 2 begrepen en voor akkoord getekend:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Bijlage 3

Tarieven

STICHTING LEKKER UTREGS brengt de GEBRUIKER van het Lekker Utregs keurmerk de
volgende kosten in rekening:
•
•

nihil tot 1 januari 2013
vóór het laatste kwartaal van 2012 komt STICHTING LEKKER UTREGS met een
afgewogen tariefstelling vanaf 1 januari 2013

Bijlage 3 begrepen en voor akkoord getekend:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Controlereglement Lekker Utregs keurmerk
1. De Stichting Lekker Utregs zal steekproefsgewijs controle uit laten voeren op het
naleven van de overeenkomst inzake het gebruik van het keurmerk Lekker Utregs
door de keurmerkgebruikers.
2. Lekker Utregs zal de controle laten uitvoeren door speciaal voor deze taak
aangewezen personen of instanties die geen direct economisch belang hebben
inzake de productie en afzet van producten met het Lekker Utregs keurmerk
(onafhankelijkheid).
3. De keurmerkgebruiker dient zonder terughoudendheid mee te werken aan de
controles betreffende het keurmerk door de door de Stichting Lekker Utregs
aangewezen controleur.
4. Procedure (standaard)
a. De controleur stelt de keurmerkgebruiker schriftelijk of via email op de hoogte
van het voornemen om een controle uit te voeren.
b. De controleur maakt een afspraak in overleg met de keurmerkgebruiker,
echter uiterlijk binnen een periode van 1 maand na de schriftelijke
aankondiging.
c. De controleur kan daarbij tevens vragen om productielocaties van
grondstoffenleveranciers, verwerkers of andere ketenpartijen te bezoeken.
d. De controleur voert de controles uit volgens een standaard formulier. Het
ingevulde formulier dient te zijn voorzien van datum en wordt ondertekend
door de controleur en keurmerkgebruiker. De controleur geeft een afschrift
van het ingevulde formulier aan de keurmerkgebruiker.
e. Voor geconstateerde kleine afwijkingen ten opzichte van het Reglement voor
het gebruik van het keurmerk Lekker Utregs kan de controleur ter plekke en in
overleg met de gebruiker aanpassingen voorstellen. Deze aanpassingen
mogen nooit in strijd zijn met het keurmerkreglement en dienen een concreet
tijdspad te bevatten. De aanpassingen worden genoteerd op het
standaardformulier en door de gebruiker geaccordeerd.
f. De controleur rapporteert zijn of haar bevindingen aan het bestuur van de
Stichting.
5. De Stichting Lekker Utregs kan haar controleurs belasten met het uitvoeren van
onaangekondigde controles, op productielocaties van Lekker Utregs producten of bij
verkooppunten waar de producten aan de consument worden aangeboden.
6. De Stichting Lekker Utregs kan de frequentie van de controles opvoeren of haar
controleurs belasten met extra controles als zij hiertoe aanleiding ziet, om welke
reden dan ook.

Checklist controle Lekker Utregs keurmerk
Controle betreft:
Bedrijfsnaam keurmerkgebruiker

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Controle heeft betrekking op de volgende productgroep(en) / producten:
Naam product of productgroep:

Checklist:
1. Is de gebruiksovereenkomst met Lekker Utregs
nog actueel?

Ja/nee

Toelichting

Indien nee, wat zijn de afwijkingen?
2. Is de informatie van het intakeformulier nog juist betreffende:
a. herkomst grondstoffen
Ja/nee
b. be- en verwerking

Ja/nee

c. maatschappelijk verantwoord produceren

Ja/nee

3. Wordt het keurmerk Lekker Utregs gevoerd op
alle gecertificeerde producten?
4. Voldoet het gebruik van het keurmerk aan de
hiervoor gestelde eisen?
5. Zijn er eventuele bijzonderheden of afwijkingen
waargenomen?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Zijn er concrete aanpassingen op korte termijn afgesproken? Zo ja, welke en op welke termijn?
Naam controleur
Datum:

Paraaf controleur

Paraaf gebruiker

Reglement voor sancties en bezwaar Lekker Utregs keurmerk
1. De Stichting Lekker Utregs is gerechtigd om op te treden tegen overtredingen van
keurmerkgebruikers en derden tegen het reglement voor het gebruik van het
keurmerk Lekker Utregs en alle overige reglementen en overeenkomsten die hiermee
verband houden.
2. Het bestuur van de Stichting Lekker Utregs
a. Is gerechtigd om sancties op te leggen aan keurmerkgebruikers tengevolge
van het niet naleven van de regels inzake het gebruik van het keurmerk en
het niet naleven van overige gemaakte afspraken.
b. Baseert zich hierbij onder meer op de verslagen van de controleurs die
namens de Stichting belast zijn met het uitvoeren van de controles zoals
beschreven in het controlereglement.
3. Bij geconstateerde overtredingen van het keurmerkreglement of gemaakte afspraken
kan de Stichting Lekker Utregs sancties opleggen volgens de volgende procedure:
a. Stap 1 - Melding: het Stichtingsbestuur doet een schriftelijke melding aan de
keurmerkgebruiker van de geconstateerde overtreding. De Stichting geeft de
keurmerkgebruiker daarbij de gelegenheid om binnen 1 maand tijd een
gemotiveerd bezwaar aan te tekenen tegen de constatering, of binnen
genoemde termijn met een concreet voorstel te komen om de overtreding te
verhelpen. Beide ter beoordeling door het Stichtingsbestuur.
b. Stap 2 - Waarschuwing: Na verstrijken van stap 1 geeft de Stichting Lekker
Utregs een schriftelijke waarschuwing aan de keurmerkgebruiker, met
vermelding van tijdspad waarbinnen de overtreding moet zijn verholpen
(ultimatum). Tevens geeft de Stichting aan welke sancties zullen volgen als
niet tijdig wordt voldaan aan het gestelde ultimatum.
c. Stap 3 – Sancties: het bestuur van Lekker Utregs legt nader te bepalen
sancties op binnen de mogelijkheden die de reglementen en overeenkomsten
bieden. De ultieme sanctie is het ontnemen van het gebruiksrecht van het
keurmerk Lekker Utregs.
4. De gebruiker heeft de mogelijkheid om binnen 1 maand tegen de onder stap 3
opgelegde sancties bezwaar aan te tekenen. Dit ter beoordeling door het bestuur van
de Stichting Lekker Utregs.

