HANDBOEK DUURZAAMHEIDSCERTIFICAAT VEZELHENNEP
1. Algemeen
Achtergrond
De teelt van hennep voor vezelwinning heeft kenmerken die rechtvaardigen dat deze teelt
door de Nederlandse overheid is aangemerkt als gelijkwaardige praktijk, bedoeld in artikel
43, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, de verordening m.b.t. de directe steun
aan de landbouw. In Bijlage IX van deze verordening worden de praktijken beschreven die
kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig aan de ecologische aandachtgebieden (EA).
Eén van de praktijken die in deze bijlage genoemd wordt, is: “productie op bouwland zonder
gebruik te maken van (minerale) meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen, en zonder irrigatie,
waarbij eenzelfde gewas niet gedurende twee opeenvolgende jaren op een vaste plaats
wordt ingezaaid.” Het is duidelijk dat hennepteelt voor de vezelwinning, zoals die in
Nederland wordt uitgevoerd, aan deze beschrijving kan voldoen. Om die reden heeft de
Nederlandse Vlas- en Hennepvereniging, Vlas en Hennep.NL, het certificatieschema
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep opgesteld.
Het opnemen van hennep in het bouwplan betekent dat op het betreffende landbouwbedrijf
op een deel van de oppervlakte tussen het zaaien en het oogsten van het gewas geen
gewasbeschermingsmiddelen behoeven te worden toegepast. Het effect is dat de druk op
het milieu en op de biodiversiteit wordt verminderd. Daarnaast biedt het hennepgewas,
waarin gedurende het gehele teeltseizoen geen teelthandelingen plaatsvinden, een
schuilplaats voor (zoog)dieren en vogels.
De hennepteelt vindt plaats in Noordoost-Nederland, in hoofdzaak in de Veenkoloniën. Dat is
een landbouwgebied met een naar verhouding kleine variatie aan gewassen. De nadruk in
het bouwplan ligt op aardappelen. Het aandeel rooivruchten in het bouwplan is groot. De
teelt van hennep, een maaigewas, heeft tot gevolg dat de bodem rust krijgt. Bovendien is
hennep door zijn diepe beworteling een verbeteraar van de structuur van de bodem. Dat
vertaalt zich in een hogere opbrengst van het gewas dat na de hennep geteeld wordt. Een
ander voordeel is dat hennep, door zijn snelle groei, een goede onderdrukker is van
onkruiden. Daardoor kunnen lastige onkruidproblemen, zoals aardappelopslag en
wortelonkruiden, worden opgelost.
De hennepverwerkende industrie levert producten (vezels, scheven) die dienen als
grondstoffen voor materialen waarin langjarig CO2 wordt vastgelegd, onder andere
materialen voor de bouw en voor de auto-industrie. Daarmee wordt een bijdrage geleverd
aan het tegengaan van het broeikaseffect en van de uitputting van de reserves aan minerale
en fossiele grondstoffen.
Reikwijdte
De erkenning als een gelijkwaardige praktijk heeft betrekking op de invulling van de
ecologische aandachtsgebieden, één van de drie elementen van de vergroening van de
directe steun aan de landbouw. De andere elementen van het vergroeningsbeleid die de
landbouwer ook in acht moet nemen, namelijk gewasdiversificatie en in stand houden van
blijvend grasland, vallen niet binnen de reikwijdte van het certificatieschema
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep.
Begrippen
1

Handboek Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep: dit handboek beschrijft aan welke eisen
verwerkers en hun telers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep. Tevens wordt in het handboek weergegeven hoe de
instanties die bij het certificaat zijn betrokken en de betrokken bedrijven met elkaar
samenwerken en gegevens uitwisselen. Het handboek is opgesteld door de Nederlandse
Vlas- en Hennepvereniging, Vlas en Hennep.NL, gevestigd te Zoetermeer.
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep: het certificatiesysteem dat een aantal
duurzaamheidsaspecten van de teelt van vezelhennep waarborgt en dat ingezet wordt voor
de invulling van de ecologische aandachtsgebieden (EA) die van toepassing zijn in het kader
van de directe steun aan de landbouw. Het certificaat heeft de vorm van een
groepscertificaat, waarbij de groep bestaat uit telers die aan eenzelfde verwerker leveren.
Per verwerker wordt jaarlijks een groepscertificaat toegekend, mits aan de gestelde eisen is
voldaan.
Uitvoeringsovereenkomst: de uitvoeringsovereenkomst tussen Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), Control Union Certifications B.V. en Vlas en Hennep.NL
bevat de afspraken over de taakverdeling en –afbakening, de uitwisseling van gegevens en
uit te voeren controles (incl. draaiboek) met betrekking tot het Duurzaamheidscertificaat
Vezelhennep. De uitvoeringsovereenkomst is opgenomen in bijlage 3.
Kwaliteitsmanagementsysteem: het kwaliteitsmanagementsysteem van de verwerker dat
dient voor de borging van de naleving van de voorwaarden die gelden voor het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep. Het systeem omvat: vastlegging van gegevens over
teeltcontracten, controlebezoeken van de teeltbegeleider en bewaking van geconstateerde
afwijkingen. Daarnaast voorziet het systeem in interne audits met het oog op aanpassing en
verbetering van gevolgde procedures.
Teeltbegeleider: een door de verwerker aangewezen persoon, die de teelt van vezelhennep
begeleidt en die optreedt als interne auditor.
Verwerker: de verwerker van vezelhennep die het geoogste product verwerkt tot vezels en
houtige stengeldelen, de scheven. De verwerker is lid van Vlas en Hennep.NL.
Teler: de landbouwer die vezelhennep teelt.
Control Union Certifications B.V. (CUC): de door RVO erkende controlerende instantie m.b.t.
het certificatieschema Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep.
Paritaire commissie: De paritaire commissie wordt samengesteld door het bestuur van Vlas
en Hennep.NL en bestaat uit 3 leden: een voorzitter en 2 leden. De commissie speelt een rol
in de procedure voor de afwikkeling van bezwaren.

Doel en werkwijze
De basis voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep wordt gelegd in het contract
tussen de teler en de verwerker van vezelhennep. Daarin wordt verwezen naar de eisen, die
met het certificaat samenhangen. De borging gebeurt door middel van inspecties: te velde
tijdens het groeiseizoen en de oogst en administratief zowel bij de verwerkers als bij telers.
De doelgroep van het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep zijn de telers van vezelhennep
die bestemd is voor de hennepverwerkende industrie. Omdat het certificaat de vorm heeft
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van een groepscertificaat, vraagt het verwerkende bedrijf het certificaat aan. Dit bedrijf is de
certificaathouder.
Het certificatieschema Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep biedt de teler een instrument
om door middel van de teelt van vezelhennep invulling te geven aan het EA in het kader van
de directe inkomenssteun. Het certificaat wordt na afronding van de controles afgegeven
aan de verwerker. In een bijlage bij het certificaat worden de namen van deelnemende telers
vermeld.
2. Aanmeldingsprocedure
De verwerker meldt het secretariaat van de vereniging Vlas en Hennep.NL dat hij
voornemens is in contracten met telers de bepalingen die gelden voor het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, op te nemen. Deze melding gebeurt voor 1 mei van
een bepaald jaar en geldt tot wederopzegging.
Vlas en Hennep.NL stuurt vervolgens een bevestiging van de deelname aan betreffende
verwerker. Dit gebeurt voor 15 mei. In deze bevestiging worden de voorwaarden genoemd
die gelden voor de administratie van de verwerker en de administratie van de teler en wordt
aangegeven dat de hennepverwerker en ook zijn telers zich dienen te onderwerpen aan
controles van CUC. In bijlage 1 is een beschrijving van de voorwaarden te vinden. Het
handboek Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep wordt aan de verwerker beschikbaar
gesteld.
De teler geeft op twee manieren aan dat hij wil deelnemen aan het certificatieschema: 1. in
de Gecombineerde Opgave, die bedoeld is voor het aanvragen van directe steun, en 2. in
het contract dat hij aangaat met de verwerker. In dit contract wordt verwezen naar de
bepalingen die gelden voor Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep.
Gewerkt wordt met een groepscertificaat dat van toepassing is voor alle deelnemende telers
van één verwerker. Per verwerker is er een teeltbegeleider, die optreedt als interne auditor
en die het aanspreekpunt is voor de telers en de instanties die controles uitvoeren. De
verwerker heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarop het groepscertificaat en de
borging daarvan gestoeld is.
3. Beoordelingscriteria
Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet de teler de voorwaarden voor het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep die gepubliceerd zijn in de Staatscourant van 11
december 2019, nummer 66693, in acht nemen (Kennisgeving van de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 december 2019, nr. WJZ/ 19250430, ingevolge
artikel 2.19, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB). Deze
voorwaarden en ook de bepaling dat de teler zich onderwerpt aan de controles, maken deel
uit van het contract dat teler en verwerker met elkaar afsluiten.
Mochten er wijzigingen in de voorwaarden van kracht worden, dan wordt de verwerker
hiervan tijdig door Vlas en Hennep.NL in kennis gesteld.
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Kennisgeving van 6 december 2019
In de kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het om
de volgende voorwaarden en bepalingen. Tussen haakjes en cursief is enige uitleg vermeld.
1. Algemene Voorwaarden
1.1.
De landbouwer die gebruik maakt van het certificaat, vult zijn verplichtingen met betrekking
tot ecologische aandachtsgebied (EA) volledig in met de in dit certificaat voorgeschreven
maatregelen.
1.2.
De landbouwer voldoet voor wat betreft de vergroeningseisen “gewasdiversificatie” en
“blijvend grasland” aan de artikelen 44 en 45 van Verordening (EU) nr. 1307/2013.
2. Verplichte maatregelen
2.1.
Voorafgaand aan de teelt sluit de deelnemer voor de productie en levering van de
betreffende oppervlakte hennep een overeenkomst met een verwerker van vezelhennep die
is aangesloten bij Vlas en Hennep.NL.
De overeenkomst is uiterlijk op de uiterste dag voor de indiening van de verzamelaanvraag
(dit is de Gecombineerde Opgave), bedoeld in artikel 4.2., derde lid, van de
Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, door beide partijen ondertekend.
2.2.
In de overeenkomst ligt vast dat de teelt plaatsvindt binnen het kader van het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep met het oog op de winning van hernieuwbare
grondstoffen.
De landbouwer bewaart de schriftelijke overeenkomst gedurende 5 jaar in zijn administratie.
2.3.
De landbouwer verleent RVO.nl of Vlas en Hennep.NL toestemming om bij de verwerker de
gegevens van de overeenkomst op te vragen voor de controle op de naleving van de
voorwaarden. (Vlas en Hennep.NL heeft CUC gemachtigd om de controle op de naleving
van de voorwaarden te doen.)
2.4.
Op de percelen waarop de hennep wordt geteeld, worden tussen het moment van zaaien en
het moment van oogsten geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast.
2.5.
In de in 2.4. genoemde periode:
a. worden op het betreffende perceel geen teeltwerkzaamheden verricht, en
b. vindt geen irrigatie plaats.
2.6.
De hennep wordt geteeld op percelen waarop in het voorgaande jaar geen hennep is
geteeld.
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2.7.
De hennep voldoet aan de voorwaarden van artikel 17, zevende lid, van Verordening (EU)
nr. 809/2014, en artikel 32, zesde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.
2.8.
De hennep telt mee voor de EA-verplichting met een wegingsfactor van 0,3.
2.9.
De hennepteelt maakt ten minste 50% uit van de gewogen oppervlakte van de EA
verplichting van de deelnemer.
3. Facultatieve maatregelen
3.1.
De hennepteelt kan uitsluitend worden aangevuld met vanggewassen als bedoeld in artikel
2.17, eerste lid, onderdeel d van de uitvoeringsregeling.
3.2.
Op de elementen uit 3.1 zijn de leden 2 en 4 van artikel 2.17, van de uitvoeringsregeling
eveneens van toepassing.
3.3.
Voor vanggewassen gelden, onverminderd artikel 2.17 eerste lid, onderdeel d, van de
uitvoeringsregeling, de volgende aanvullende voorwaarden:
a. irrigatie is niet toegestaan, en
b. eenzelfde gewas wordt niet gedurende twee opeenvolgende jaren op dezelfde plaats
ingezaaid.
4. Aanvraag certificaat
Het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep kan worden aangevraagd bij Vlas en Hennep.NL
of bij een door Vlas en Hennep.NL aangewezen instantie. (De verwerker doet de aanvraag
bij Vlas en Hennep.NL)

Vorm van het certificaat
Het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep heeft de vorm van een groepscertificaat, dat wil
zeggen: een certificaat dat uitgereikt wordt aan de verwerker van wie telers voldoen aan de
voor het certificaat geldende voorwaarden.
Het feit dat gewerkt wordt met een groepscertificaat per verwerker impliceert dus dat niet
alleen de teler maar ook de verwerker aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In bijlage 1
is hiervan een nadere uitwerking te vinden. Deze voorwaarden komen er op neer dat het
kwaliteitsmanagementsysteem van de verwerker de basis biedt voor de vastlegging van
gegevens en het vertrekpunt is voor de controle door CUC op de naleving van de
voorwaarden door de teler.
4. Controles
De controles op de naleving door de teler van de voorwaarden die gelden voor het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, worden uitgevoerd door de teeltbegeleider.
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Deze onderwerpt alle telers die deel uitmaken van de groep, op basis van een
kwaliteitsmanagementsysteem aan een controle. CUC controleert of dit
kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneert.
De controles die worden uitgevoerd door de instanties die bij de uitvoering betrokken zijn,
zijn beschreven in de uitvoeringsovereenkomst (zie bijlage 3). Er is sprake van
administratieve controles die worden uitgevoerd door RVO en CUC; controles bij telers, uit te
voeren door de NVWA en CUC en controles bij de verwerker, uitgevoerd door CUC. In
bijlage 2 is aangegeven hoe gehandeld moet worden, als afwijkingen worden vastgesteld.
Controles door de teeltbegeleider
De controle op de naleving van de voorwaarden door de teler wordt uitgevoerd door de
teeltbegeleider in diens rol van interne auditor. Gedurende het groeiseizoen gebeurt dit aan
de hand van een checklist die met de teler wordt doorgenomen. Controle op de naleving is
ook mogelijk op het moment van de oogst. De teeltbegeleider kan hiervoor ook andere
personen inschakelen. De bestuurder van de oogstmachine, bijvoorbeeld, kan zien of het
perceel vrij is van sporen van machines. Constateert hij op dit punt afwijkingen, dan meldt hij
die aan de teeltbegeleider.
Controles door CUC
De controles van CUC richten zich op de verwerker en op de teler. De controle is bedoeld
om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de verwerker voldoende garantie
biedt dat de telers de voorwaarden die gelden voor het Duurzaamheidscertificaat
Vezelhennep, in acht nemen. Alle controles dienen plaats te vinden tijdens het teeltseizoen.
De controle bij de verwerker is bedoeld om vast te stellen of de contractadministratie aansluit
bij de gegevens die door RVO aan CUC beschikbaar worden gesteld op basis van de
Gecombineerde Opgave. Daarbij gaat het om de identificatie van de teler, de omvang van
het perceel/de percelen vezelhennep die zijn aangemeld als EA, de aanwezigheid van een
ondertekend contract en de vastlegging van de bevindingen van de teeltbegeleider ten
aanzien van de naleving van de voorwaarden voor het certificaat door de teler.
Op basis van een steekproef worden de telers die deel uitmaken van de groep,
gecontroleerd. De omvang van de steekproef is gebaseerd op de wortel van het aantal
deelnemers. De steekproef wordt getrokken door CUC. De contractadministratie van de
verwerker vormt de basis voor de steekproef. Telers bij wie in het voorgaande jaar
afwijkingen zijn vastgesteld die er toe geleid hebben dat de teelt niet werd aangemerkt als
invulling van het EA, maken in ieder geval deel uit van de steekproef.
Met het oog op de planning van de controles neemt CUC telefonisch en/of schriftelijk contact
op met de teler voor het maken van een afspraak voor de controle op het teeltbedrijf. Ook
zijn, indien daartoe aanleiding is, onaangekondigde controles mogelijk.
Op basis van het contract met de verwerker verplicht de teler zich om mee te werken aan de
controles door CUC. Dit betekent dat er tijd vrij gemaakt dient te worden voor de controles.
Indien een teler tot 3 maal toe een gemaakte afspraak afzegt, volgt automatisch een
uitsluiting van de teler.
De gehanteerde controlemethoden zijn: administratieve controle, bijvoorbeeld om na te gaan
of een contract aanwezig is en controle in het veld om na te gaan of de voorwaarden t.a.v.
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de teelt in acht genomen zijn. Indien de controle in het veld er aanleiding toe geeft, kunnen
monsters genomen worden voor het residuonderzoek.
Na iedere inspectie wordt een inspectieverslag opgesteld dat aan de verwerker wordt
verstrekt. De weergave in het verslag van de resultaten van de inspectie op de
beoordelingscriteria is ten minste: “ja of voldoet” in het geval dat aan de eis wordt voldaan, of
“nee of voldoet niet” in het geval dat niet aan de eis wordt voldaan. In dit laatste geval bevat
het rapport tevens een toelichting. Op grond daarvan wordt de betreffende teler uitgesloten.
Indien de verwerker niet aan de eisen voldoet, kan een herstelmogelijkheid worden geboden,
Als herstel niet mogelijk is, wordt het certificaat niet afgegeven.
5. Afgifte van het certificaat
Het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, dat de vorm heeft van een groepscertificaat,
wordt uitgereikt aan de verwerker. In een bijlage bij het certificaat worden de telers genoemd
die aan de voorwaarden van het certificaat hebben voldaan. De verwerker stelt de telers van
de uitreiking van het certificaat op de hoogte. Dit gebeurt jaarlijks vóór 1 december.

6. Bezwaar
Mocht besloten worden dat een teler niet voldoet aan de voorwaarden en derhalve geen deel
uitmaakt van de groep waarvoor het certificaat is toegekend, dan kan deze teler hiertegen
bezwaar maken bij CUC. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd welke procedure
hiervoor gevolgd moet worden De belangrijkste punten hiervan worden in bijlage 2 genoemd.
7. Evaluatie
Het certificatieschema wordt na een jaar aan een evaluatie onderworpen om te beoordelen
of vereenvoudigingen of verbeteringen mogelijk zijn.
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Bijlage 1

Voorwaarden
Voorwaarden waaraan de teler moet voldoen
Contract
Uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode (9 juni 2020) sluit de teler die in
aanmerking wil komen voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, een contract met de
verwerker.
In het contract wordt verwezen naar de bepalingen en voorwaarden die genoemd zijn in
hoofdstuk 3. De teler is verplicht het ondertekende contract ten minste 5 jaar te bewaren.
De teler stelt de verwerker op de hoogte van de volgnummers en ligging van de percelen die
hij in de Gecombineerde Opgave heeft aangeduid als EA.
Gecombineerde Opgave
De teler geeft in de Gecombineerde Opgave aan dat hij voor de invulling van het Ecologisch
Aandachtsgebied kiest voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep.
Tijdens de teelt tot aan het moment van levering
De teler werkt mee aan de controle door de teeltbegeleider van de verwerker en verschaft
hem de inlichtingen die nodig zijn voor de verificatie van de naleving van het contract en de
daarin opgenomen voorwaarden voor het duurzaamheidscertificaat. In voorkomend geval
geeft de teler zijn medewerking aan controles door CUC.
Voorwaarden waaraan de verwerker moet voldoen
De verwerker heeft de verplichting om medewerking te verlenen aan controles door CUC.
De teeltbegeleider dient te voldoen aan de volgende eisen:
 hij is in het bezit van een diploma van een hogere agrarische opleiding, met 2 jaar
ervaring in de sector na het afstuderen of van een middelbare school kwalificatie met
3 jaar sectorspecifieke ervaring en deelname aan relevante opleidingen;
 hij heeft kennis van vakterminologie;
 hij houdt zich strikt aan de eigen procedures om de vertrouwelijkheid van informatie
en verslagen te waarborgen;
 hij heeft training gehad in HACCP-uitgangspunten, hetzij als onderdeel van de
formele opleiding, hetzij een met succes afgesloten formele cursus op basis van de
uitgangspunten van de Codex Alimentarius of training op het gebied van ISO 22000.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van de verwerker dient te voldoen aan de volgende
eisen:
 het moet jaarlijks ge-audit worden door de teeltbegeleider
 documenten/dossiers van het interne auditplan, de auditbevindingen en de bewaking
van uit te voeren correcties op tekortkomingen die volgen op een audit, moeten
worden bewaard en beschikbaar zijn, zodat deze bij een audit door CUC beoordeeld
kunnen worden.
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De inspecties door de teeltbegeleider bij de teler behelzen het volgende:


Ten minste een keer per jaar worden inspecties uitgevoerd bij elke aangemelde teler
en de desbetreffende percelen. Alle beheerspunten en vereisten van het
Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep die samenhangen met de teelt, worden aan
de hand van een checklist geverifieerd. De eisen die vallen onder de controles van
RVO, te weten de eisen m.b.t. het gebruikte zaaizaad en het THC- gehalte in het
gewas, vallen daar niet onder.



Het inspectieverslag moet ten minste de volgende informatie bevatten:
1. identificatie van de teler
2. handtekening van de teler
3. datum
4. naam van de teeltbegeleider
5. gegevens over alle geïdentificeerde afwijkingen en, in voorkomend geval, de
uiterste datum voor correcties door de teler

Registratie van de deelnemende telers
Op het moment dat alle contracten waarop het certificatieschema van toepassing is, zijn
geregistreerd, ligt vast welke telers participeren in het groepscertificaat. De namen van de
telers worden opgenomen op een lijst die beschikbaar wordt gesteld aan CUC. Dit dient te
gebeuren, voordat CUC zijn controlewerkzaamheden start. Als er in de loop van het
teeltseizoen een teler afvalt omdat hij niet aan de voorwaarden voldoet, wordt dit door de
verwerker onmiddellijk gemeld aan CUC.
In een volgend teeltjaar wordt de lijst aangepast op basis van de contracten die afgesloten
zijn. Deze aangepaste lijst wordt door de verwerker beschikbaar gesteld aan CUC, en wel
vóór het moment dat CUC zijn controlewerkzaamheden in dat jaar start.
Contractadministratie
De verwerker richt zijn contractadministratie zodanig in dat CUC gegevens kan vergelijken
met gegevens uit de Gecombineerde Opgave (GO) die beschikbaar worden gesteld door
RVO. Het gaat om de NAW-gegevens, het relatienummer bij RVO, de oppervlakte hennep
die voor het duurzaamheidscertificaat hennep is aangemeld en het volgnummer op de
Gecombineerde Opgave van het betreffende perceel
De administratie wordt door de verwerker gedurende minimaal 5 jaar bewaard.
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Bijlage 2

Afwijkingen en bezwaar
Afwijkingen


CUC stelt vast dat de hennepteelt waarvoor een contract is aangegaan onder de
voorwaarden die gelden voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep niet als
zodanig is aangemeld bij RVO middels de Gecombineerde Opgave.

Als er nog een mogelijkheid van herstel is, rekening houdend met het beleid dat RVO op dit
punt voert, doet CUC de teler schriftelijk bericht van de tekortkoming en de periode waarin
herstel van de tekortkoming dient plaats te vinden.
Als er geen mogelijkheid van herstel is, doet CUC de teler schriftelijk bericht dat hij niet in
aanmerking komt voor deelname. Tevens wordt RVO hiervan in kennis gesteld.


CUC stelt vast dat voor hennepteelt die door de teler bij RVO is aangemeld voor
deelname aan het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep geen contract is
aangegaan met één van beide hennepverwerkers.

CUC informeert RVO onmiddellijk. Als er nog een mogelijkheid van herstel is, rekening
houdend met het beleid dat RVO op dit punt voert, doet RVO de teler schriftelijk bericht van
de tekortkoming en de periode waarin herstel van de tekortkoming dient plaats te vinden.
Als er geen mogelijkheid van herstel is, doet RVO de teler schriftelijk bericht dat hij niet in
aanmerking komt voor deelname aan het certificatieschema Duurzaamheidscertificaat
Vezelhennep. Tevens wordt CUC hiervan in kennis gesteld.


CUC stelt vast dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de verwerker niet zodanig
op orde is dat de geplande verificaties kunnen worden doorgevoerd.

CUC zendt de verwerker een schriftelijk bericht waarin de tekortkomingen worden aangeduid
en een termijn voor herstel wordt genoemd. Leidt dit niet tot herstel dan is het vervolg dat
CUC de situatie voor advies voorlegt aan de Paritaire Commissie. In dit advies komt onder
meer aan de orde of sprake is van overmacht en of er toch voldoende waarborgen te vinden
zijn op basis waarvan kan worden besloten dat de telers aan hun verplichtingen in het kader
van het certificaat hebben voldaan. De betrokken telers ontvangen bericht in het geval dat
CUC besluit dat de verwerker niet in aanmerking komt voor het certificaat.


CUC stelt vast dat de voorwaarden voor het duurzaamheidscertificaat door de teler
niet in acht zijn genomen.

CUC zendt de teler een schriftelijk bericht waarin de tekortkomingen worden aangeduid en
waarin, indien dat nog mogelijk is, een termijn voor herstel wordt genoemd. Is geen herstel
mogelijk, dan is het vervolg dat de teler bericht ontvangt dat hij geen deel uitmaakt van de
groep die in aanmerking komt voor het duurzaamheidscertificaat. CUC heeft de mogelijkheid
om advies in te winnen bij de Paritaire Commissie.
Bij afwijkingen, anders dan de hierboven beschreven situaties, oordeelt CUC naar
redelijkheid en billijkheid.
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Bezwaar
Nadat de teler door CUC er schriftelijk van op de hoogte is gebracht dat hij niet heeft voldaan
aan de voorwaarden voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep en welke hiervan de
redenen zijn, kan de teler schriftelijk bezwaar indienen bij CUC. Dit dient te gebeuren binnen
3 weken na dagtekening van de brief waarin de afwijzing is kenbaar gemaakt.
In het bezwaar moet duidelijk omschreven worden, waarom de afwijzing ten onrechte is.
Bewijsmateriaal dient te worden bijgevoegd.
Het bezwaarschrift wordt binnen 4 weken door CUC in behandeling genomen. Of een
bezwaar binnen 4 weken wordt gehonoreerd ligt aan het onderwerp van het bezwaar.



Als het gaat om een evidente administratieve fout van de teler dan wel van CUC of
RVO, die met voldoende bewijsmateriaal kan worden aangetoond, zal CUC binnen 4
weken een beslissing nemen.
Wanneer het bezwaar met bewijsmateriaal niet eenduidig is, wordt het bezwaar
voorgelegd aan een zogenoemde paritaire commissie. Nadat de commissie zich
heeft gebogen over het bezwaar stelt deze een advies op schrift en maakt dit
kenbaar maken aan CUC. CUC neemt vervolgens een besluit en brengt de teler op
de hoogte van de beslissing op het bezwaar.

Wanneer de teler van RVO bericht ontvangt dat hij niet in aanmerking komt voor het
certificaat, gelden de bepalingen van bezwaar en beroep die bij RVO gebruikelijk zijn.
Paritaire commissie
De paritaire commissie wordt samengesteld door het bestuur van Vlas en Hennep.NL en
bestaat uit 3 leden: een voorzitter en 2 overige leden. De directeur van Vlas en Hennep.NL
vervult de rol van ambtelijk secretaris. De voorzitter van Vlas en Hennep.NL vervult de rol
van voorzitter. De andere 2 leden worden gezocht binnen de vlas- en hennepsector. Daarbij
wordt erop gelet dat zowel de gezichtspunten van de teler als die van de verwerker door de
commissie op een evenwichtige wijze beoordeeld kunnen worden. De leden van de
commissie zijn onafhankelijk en onpartijdig en oordelen naar eer en geweten.

Bijlage 3
Uitvoeringsovereenkomst (apart document dat nog moet worden ingevoegd)

11

