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Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde 
Borgerweg 34    

9563 TJ Ter Apelkanaal 
tel. 0599-324249 

www.streekproductwesterwolde.nl 
versiedatum 16-04-2012 
A.  Beleidsverklaring 
 

 
De Stichting Streekproduct Westerwolde richt zich op de versterking van de economie van Westerwolde. Dit mede 
door het voorzien van een keurmerk voor Westerwoldse producten en diensten. Naast het selectief verspreiden 
van het keurmerk hoort ook de marketing tot de activiteiten van de stichting. Op deze wijze wil de stichting de 
collectieve herkenbaarheid van het Westerwoldse product vergroten wat er toe moet leiden dat de afzet en/of de 
consumentenwaardering toenemen. 
 
 
B.  Algemene bepalingen 
  
 

1. In principe komen producten, menu’s, diensten en kunstproducten in aanmerking voor het ‘Keurmerk 
Streekproduct Westerwolde’, mits zij voldoen aan de gestelde criteria. 

 
2. Het keurmerk kan aangevraagd worden door de aanbieder (tussenhandel, of detailhandel) of producent van 

het product of de dienst. Indien het keurmerk niet aan een producent, maar aan een aanbieder wordt 
toegekend, mag bij verkoop uitsluitend dit bedrijf het keurmerk voor deze producten voeren en niet de 
producent. 

 
3. Het keurmerk kan alleen gevoerd worden wanneer en zolang de aanvrager is aangesloten bij de Stichting 

Keurmerk Streekproduct Westerwolde. 
 
4. De producten en diensten kunnen binnen én buiten Westerwolde op de markt gebracht worden. 
 
5. Een zelfde product of dienst kan slechts onder de noemer van één keurmerk streekproduct aangeboden 

worden, tenzij de geografische begrenzing van het andere keurmerk het gebied Westerwolde insluit.                                     
Bij het voeren van het ‘Keurmerk Streekproduct Westerwolde’ kan een nadere plaatsbepaling binnen het 
gebied van Westerwolde vermeldt worden. 

 
6. Het bestuur van de Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde stelt de criteria vast en is bevoegd om 
 criteria aan te passen. Certificaathouders worden van de aanpassingen op de hoogte gesteld. 

7. Alvorens getoetst te kunnen worden, moet de producent minimaal één maand volgens de criteria werken. 
Daar waar dit niet mogelijk is, moet dit binnen één jaar verifieerbaar zijn. 

 
8. Het bestuur van de Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde kan nadere eisen stellen aan de wijze 

waarop het keurmerk gebruikt en gepresenteerd mag en moet worden.  In elk geval is de producent /  
 leverancier verplicht de goedgekeurde streekproducten als zodanig herkenbaar ter verkoop aan te bieden. 
 Hiervoor moet het logo van de stichting gebruikt worden. 
 
9. Bij een aanvraag door een producent wordt eerst een aanvraagformulier toegezonden. Na ontvangst wordt 

dit door het bestuur besproken, waarna twee bestuursleden met een vragenlijst op bezoek gaan bij de 
aanvrager. De ingevulde vragenlijst wordt besproken door het bestuur, waarna controle volgt door een 
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onafhankelijk adviseur. De aanvrager ontvangt een nota voor de contributie en de waarborg van het in 
bruikleen te ontvangen bord. Als aan alle criteria voldaan is kent het bestuur het certificaat toe. 
 

10. Er is een mogelijkheid voor beroep. 
 
11. Het certificaat geeft de aanvrager het recht om het beschreven product onder het Keurmerk Streekproduct  
 Westerwolde op de markt te brengen. 
 
12. Per jaar is een contributie verschuldigd, deze wordt per jaar door het bestuur vastgesteld. Bij deelname aan 

een evenement wordt vooraf een begroting samengesteld. De kosten van deelname  worden per evenement  
gedragen door de deelnemende producenten door middel van de 10% regeling van de omzet . Bij een tekort 
wordt het percentage aangepast tot een maximum van 20%. Het bestuur is bevoegd deze marge aan te 
passen of om in voorkomende gevallen, omkleed met redenen, een andere marge te hanteren.  

 
13. Het bestuur stelt bij aanvang een bord met het logo van Streekproduct Westerwolde ter beschikking aan de 

producent. Hiervoor moet wel een waarborg van 50 € worden betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap 
moet dit bord geretourneerd worden. Indien het bord bij inlevering in goede staat verkeerd wordt de 
waarborgsom uitbetaald. 

 
14.  Het certificaat is geldig zolang de productspecificaties gelijk blijven. Het bestuur is bevoegd het certificaat en 

de daaraan verbonden rechten tussentijds in te trekken indien het product niet meer aan de getoetste criteria 
voldoet, de certificaathouder niet aan de verplichtingen voldoet of deze anderszins het keurmerk in diskrediet 
brengt. 

 
15. Controle vindt plaats aan de hand van de laatst verschenen versie van de criteria. Een delegatie van het 

bestuur voert de controle uit op de naleving van de gestelde eisen. Dit kan leiden tot een andere beoordeling 
dan bij eerdere toetsingen. De producent kan zich hierbij niet meer beroepen op de resultaten van 
voorgaande toetsingen. Het bestuur is bevoegd hier uitzonderingen op toe te staan. 

 
16. Verondersteld wordt dat het bedrijf voldoet aan de eisen die de wetgever stelt. 
 
 
C.  Criteria voor het keurmerk 
 
Geografische begrenzing Westerwolde 
Wanneer de streek Westerwolde wordt genoemd, dan wordt hieronder verstaan de streek met als grenzen: de 
grens met Duitsland naar het zuiden, tot de provinciegrens met Drente, naar het noorden tot Alteveer. Daar de 
gemeentegrens van resp. Stadskanaal en Bellingwedde (en het verlengde) volgend tot de Kentesweg, 
Bouwteweg, Oosteinde naar Bellingwolde, Hoofdstraat Bellingwolde in noordelijke richting. Einde Hoofdstraat naar 
rechts, brug over tot de grens met Duitsland. 
 
Voor het keurmerk wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: levensmiddelen, 
gebruiksvoorwerpen, (toeristische) diensten, kunst en menu’s. Zowel producten als productgroepen kunnen voor 
toetsing worden aangeboden. 
 
1. Criteria voor levensmiddelen  

 
Grondstoffen / ingrediënten (verder te noemen: grondstoffen) 
Algemeen geldt dat het merendeel (minimaal 51%) van de grondstoffen uit Westerwolde moet komen. Water en 
suiker worden niet meegerekend als grondstof. Het totaal van het eindproduct wordt verminderd met de 
hoeveelheid water en/of suiker, waarna de verhoudingen van de grondstoffen berekend worden.  
Voor plantaardige producten geldt dat het plantgoed of zaad niet uit Westerwolde hoeft te komen. 
Bij dierlijke producten geldt dat de jonge dieren niet uit Westerwolde hoeven te komen. Wel geldt dat het vee is 
gevoerd met voedingstoffen die voor meer dan 51% uit Westerwolde afkomstig zijn. 
Productie 
Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct moeten hoofdzakelijk in Westerwolde plaatsvinden. 
Er wordt uitgegaan van een grondgebonden productie- of teeltwijze, met respect voor dierenwelzijn. De productie 
draagt bij aan de verbetering van de omgevingskwaliteit. 
Plantaardige of dierlijke producten moeten gerealiseerd worden op percelen die duidelijk gescheiden zijn van 
producten van percelen die niet in het gebied Westerwolde vallen. Wanneer ook producten van een andere 
herkomst verwerkt worden, dient het eventuele verwerkingsproces gescheiden plaats te vinden. 
Indien een bewerking door derden moet worden uitgevoerd, moet deze in Westerwolde gevestigd zijn. Als er geen 
of slechts één bedrijf (ter voorkoming van een monopolypositie) in Westerwolde hiertoe in staat mag worden 
geacht, kan onder voorwaarden de bewerking elders geschieden. Deze voorwaarden betreffen het overleggen van 
zoveel mogelijk feitenmateriaal in het geval er slechts één be- of verwerkingsmogelijkheid in Westerwolde 
aanwezig is en hier geen gebruik van wordt gemaakt. Als naar de mening van de keuringsorganisatie de 
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overwegingen die hiertoe hebben geleid overtuigend zijn onderbouwd, kan het bestuur besluiten dat be- of 
verwerking buiten Westerwolde geen beletsel hoeft te zijn tot uitreiking van het certificaat. 
Herkenbaarheid 
Het product mag niet verwijzen naar typische producten uit andere regio’s of landen. (geen Westerwolds hopje, 
Westerwoldse garnalencocktail of Westerwoldse quiche). In een wereld waarin steeds meer gebruiken, gewoonten 
en gerechten uit andere landen worden overgenomen en in ons land ‘inburgeren’ is dit standpunt niet altijd vol te 
houden. In voorkomende gevallen beslist het bestuur. 
 
 
2. Criteria voor gebruiksvoorwerpen   
 
Grondstoffen 
Algemeen geldt dat het merendeel (minimaal 51%) van de grondstoffen uit Westerwolde moet komen.  
Productie 
Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct moeten hoofdzakelijk in Westerwolde plaatsvinden. 
Indien een bewerking door derden wordt uitgevoerd, moet deze ook in Westerwolde gevestigd zijn. Indien een 
bewerking door derden moet worden uitgevoerd, moet deze in Westerwolde gevestigd zijn. Als er geen of slechts 
één bedrijf (ter voorkoming van een monopolypositie) in Westerwolde hiertoe in staat mag worden geacht, kan 
onder voorwaarden de bewerking elders geschieden. Deze voorwaarden betreffen het overleggen van zoveel 
mogelijk feitenmateriaal in het geval er slechts één be- of verwerkingsmogelijkheid in Westerwolde aanwezig is en 
hier geen gebruik van wordt gemaakt. Als naar de mening van de keuringsorganisatie de overwegingen die hiertoe 
hebben geleid overtuigend zijn onderbouwd, kan het bestuur besluiten dat be- of verwerking buiten Westerwolde 
geen beletsel hoeft te zijn tot uitreiking van het certificaat. 
 
Ontwerp  
Als de grondstoffen niet voor het merendeel uit Westerwolde komen kan het product het keurmerk krijgen als 
aangetoond kan worden dat het ontwerp typisch Westerwolds en oorspronkelijk is.  
 
3. Criteria voor diensten 
 
Diensten worden als streekproduct erkend wanneer zij bestaan uit een combinatie van minimaal twee ervaringen, 
die een directe relatie met Westerwolde hebben én een tastbaar goedgekeurd streekproduct, allemaal opgedaan 
of voortgebracht door de inzet van minimaal drie verschillende bedrijven, organisaties en/of instanties die in 
Westerwolde gevestigd zijn. Het arrangement moet een duidelijke relatie met Westerwolde hebben en mag niet 
verwijzen naar typische producten uit andere regio’s of landen. (geen jeu de boules of wokarrangement)  
Het ‘tastbaar streekproduct’ hoeft niet benoemd te zijn en mag wisselen met bijvoorbeeld de seizoenen. Het 
product dient wel voor de consument een waarde te hebben en dient een duidelijk herkenbaar deel van het 
arrangement uit te maken. De deelname van de verschillende aanbieders moet schriftelijk zijn vastgelegd.  
(Een voorbeeld: een overnachting op een camping in Westerwolde, een fietsroute door het gebied op een 
gehuurde fiets van de plaatselijke fietsenmaker en een erkende Westerwoldse droge worst) 
 
4. Criteria voor kunst 
 
Een kunstuiting of kunstwerk (verder te noemen ‘kunstwerk’) is een door mensen gemaakt voorwerp bedoeld om 
schoonheid en esthetisch genot op te wekken (woordenboek). Bij de beoordeling van een kunstwerk is de inhoud 
bepalend, dus niet de grondstof en de materialen. Kunst kan de erkenning krijgen indien het onderwerp bedoeld is 
om schoonheid en esthetisch genot op te wekken en voorzover het betrekking heeft op Westerwolde. Dit laatste 
moet  minimaal tot uiting komen in de titel van het werkstuk. In het geval van teksten (gedicht, boek, lied), moet dit 
uit de inhoud van de tekst blijken, waarbij met het gebruik van de Westerwoldse streektaal eveneens wordt 
voldaan aan dit criterium. De kunstuiting mag in beeld, geluid of tekst niet verwijzen naar plaatsen of locaties 
buiten het werkgebied van de stichting of naar gebruiken of gewoonten die typisch zijn voor andere regio’s.  
Voorts moet  het bestuur kunnen  verklaren dat de kunstenaar ten tijde van de vervaardiging in Westerwolde  
woonde. De gekozen materialen moeten zoveel mogelijk uit Westerwolde komen. Reproduceren, drukken, 
kopiëren of persen dient zoveel mogelijk binnen Westerwolde plaats te vinden. Hiervoor gelden dezelfde criteria 
als onder ‘1. levensmiddelen ’ zijn genoemd. 
Kunstnijverheid is ‘het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen met kunstwaarde’. Het bestuur beslist vóór toetsing 
of een gebruiksvoorwerp tevens aan het criterium voor kunstuitingen mag voldoen en tot deze laatstgenoemde 
categorie gerekend mag worden.  
 
5. Criteria voor menu’s van goedgekeurde Westerwoldse streekproducten 
 
Bij een menu dat het keurmerk wil krijgen dienen per gang de hoofdbestanddelen van de gerechten te bestaan uit 
goedgekeurde streekproducten. Mochten deze als goedgekeurd keurmerkproduct niet bestaan, dan mag een 
alternatief worden aangewend van niet goedgekeurde producten die wel aantoonbaar aan de eisen van het 
keurmerk kunnen voldoen. Om de relatie met het keurmerk te handhaven moeten echter minimaal twee 
goedgekeurde streekproducten als hoofd- of bijproduct worden gebruikt. De naam van het menu moet een relatie 
met Westerwolde hebben. 
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D.  Aanvraag, toetsing en controle van het keurmerk 
 
1. Aanmelding 
 

Aanmelding vindt plaats door het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij 
de Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde. 

 
2. Toetsing en controle 

Na ontvangst wordt het aanmeldingsformulier door het bestuur besproken, waarna twee bestuursleden met 
een vragenlijst op bezoek gaan bij de aanvrager. De ingevulde vragenlijst wordt besproken door het bestuur, 
waarna controle volgt door een onafhankelijk adviseur.  Als aan alle criteria voldaan is kent het bestuur het 
certificaat toe. 

 
Aangeslotene is verplicht: 

a) Een zodanige administratie te voeren (door middel van afschriften en/of in de vorm van bescheiden) dat 
de aard, de hoeveelheden en de herkomst aantoonbaar zijn.   

b) Alle andere gegevens te verstrekken die naar mening van de controleur voor een adequate toetsing en/of 
controle nodig zijn.  

c) Mee te werken aan effectmeting en houdt daarvoor de afzet van het streekproduct bij (jaarlijks). 
 

3. Extra onderzoek / bezoeken 
 Het bestuur van de stichting kan besluiten dat een extra onderzoek nodig is indien: 

a) bij controle gebleken is dat de deelnemer belangrijke verbeteringen moet doorvoeren om de 
toelating te handhaven; 

b) het bestuur twijfel heeft of de deelnemer aan de certificeringsvoorwaarden voldoet 
(bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht); 

c) het bestuur in incidentele gevallen van mening is, dat een hogere controlerende frequentie 
vereist is, met als oogmerk dat controle representatief is; 

d) er een zodanige wijziging van het product is (qua samenstelling, plaats van productie of van 
verwerking) dat een extra onderzoek nodig wordt geacht. 

Het bestuur kan besluiten de kosten van dit extra onderzoek in rekening te brengen bij de producent.  
 
4. Wijzigingen 
Wijzigingen van de kenmerken van het product of de dienst (samenstelling, plaats van productie of verwerking) 
dienen door de aanvrager binnen 1 maand na wijziging te worden doorgegeven. Bij wijziging bepaalt het bestuur 
of een nieuwe ingangscontrole en/of bezoek noodzakelijk is, zonodig na advies te hebben ingewonnen bij de 
onafhankelijke adviseur. 
 
E.  Kosten 
 
Na aanvraag en voor de toekenning van het Keurmerk is de aanvrager verplicht de jaarlijkse contributie te betalen. 
De contributie bedraagt voor BTW-plichtige bedrijven 60 € plus BTW en voor hobbybedrijven die niet BTW-plichtig 
zijn 50 € plus BTW. 
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld. Bij bijzondere uitgaven kan het bestuur, 
na overleg met de producenten, een extra bijdrage opleggen. 
 
F.  Procedure 
 
 
De aanvraag tot aansluiting bij de Stichting vindt plaats door middel van het 
indienen van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier 

 

Twee bestuursleden bezoeken de aanvrager, na afspraak, met een vragenlijst 
ter toetsing  

Binnen 1 maand na ontvangst 
van de aanmelding 

De aanvrager vult de vragenlijst in en stuurt deze op naar het bestuur   

De twee bestuursleden toetsen de vragenlijst en brengen verslag uit aan het 
bestuur  

 

De controlerende adviseur bekijkt het verslag en de vragenlijst en brengt een 
advies uit aan het bestuur 

 

De aanvrager ontvangt een nota voor de contributie en waarborg van het bord 
en maakt het bedrag over aan de stichting 

 

Het bestuur verstrekt bij positief advies het certificaat.  
 


