Join UTZ
Deelnemen aan het UTZ programma
Waarom lid worden van UTZ?
Steeds vaker vragen consumenten naar de herkomst van de producten en dat deze op een duurzame manier
tot stand zijn gekomen. Door deel te nemen aan een internationaal erkend certificatieschema, laat u uw
klanten uw betrokkenheid bij zowel mens als natuur zien en helpt u mee een wereld te creëren waarin
duurzame landbouw de norm is.

Verzekering van het aanbod
De certificatie als onderdeel van een duurzaamheidsprogramma, betrekt mensen in alle fases van de
toeleveringsketen. Samen investeren zij – direct of indirect – in landbouwmethodes die tot een betere
toekomst voor boeren leiden en helpen zij u om een betrouwbaar, hoog kwalitatief product te verkrijgen
tegen concurrerende prijzen.

Versterking van uw goede naam
Het werken met UTZ biedt onafhankelijke verzekering van uw duurzame herkomststrategie en draagt bij aan
duurzamere toeleveringsketens voor producten, fabrikanten en retailers.

Hou uw klanten tevreden
Onderzoek* toont aan dat 72% van de consumenten verwacht dat bedrijven zorg dragen voor de planeet en
de samenleving als geheel. Dat betekent dat de meerderheid van uw klanten dit ook van u verwacht.
Een grote bijdrage hieraan is het aanbieden van producten die een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde
herkomst hebben. Met UTZ kunnen duurzame producten door de gehele toeleveringsketen gevolgd worden
waardoor het gemakkelijk is om uw klanten ervan te waarborgen dat gecertificeerde producten gekoppeld zijn
aan een gecertificeerde herkomst.

Ken uw producten
Eén van de pijlers waarop UTZ certificering gebaseerd is, is traceerbaarheid. Al onze gecertificeerde leden, van
boer tot de laatste koper, registreren hun aankoop- en verwerkingsactiviteiten van gecertificeerde
grondstoffen in het traceerbaarheidssysteem van UTZ. Zo zijn alle UTZ gelabelde consumentenproducten
gekoppeld aan een duurzame herkomst.

Join us
Duizenden bedrijven over de hele wereld hebben hun klantenvertrouwen en de kwaliteit en betrouwbaarheid
van hun toeleveringsketen verhoogd door hun betrokkenheid bij UTZ. U kunt hetzelfde bereiken.
*”From Marketing to Marketing”, een consumentenonderzoek van Accenture en Havas Media Group (2014) onder
30.000 respondenten uit 20 landen.

→ Informatie voor bedrijven – Koffie
→ Informatie voor bedrijven – Cacao
→ Informatie voor bedrijven – Thee
→ Informatie voor bedrijven – Hazelnoten
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Informatie voor bedrijven – Koffie
Alle bedrijven die UTZ gecertificeerde koffieproducten in- en/of verkopen dienen zich als lid van het UTZ
koffieprogramma te registreren. Hieronder leest u wat dit voor uw bedrijf inhoudt.

1) Ik wil UTZ gecertificeerde koffie inkopen. Heb ik daarvoor een
certificeringsaudit nodig?
Om te waarborgen dat producten met een UTZ claim aan een duurzame bron gekoppeld zijn, dienen alle
bedrijven in de toeleveringsketen (supply chain) te voldoen aan het certificatiedocument Chain of Custody
Standard. In de Chain of Custody Standard (ChoC) kunt u de vereisten vinden waaraan bedrijven, die UTZ
gecertificeerde producten verhandelen en claimen, dienen te voldoen.
Een certificeringsaudit van naleving van de vereisten van de ChoC is nodig als uw bedrijf:
• Wettelijk eigenaar is van het/de UTZ gecertificeerde product(en), en;
• Het/de UTZ gecertificeerde product(en) verwerkt, en;
• Een productclaim maakt (B2B of B2C)
Als één of meer van de hierboven genoemde punten niet van toepassing is op uw bedrijf, is een
certificeringsaudit niet verplicht om met UTZ te kunnen werken. Als dit het geval is, kunt u na de registratie de
stappen in uw dashboard in MultiTrace volgen en naar punt 4 van dit document gaan.
Voldoet uw bedrijf aan alle drie genoemde punten, verwerkt uw bedrijf minder dan 200 ton groene koffie per
kalenderjaar (totaal van UTZ en niet-UTZ volumes) en is uw bedrijf een individuele SCA of een multi-site SCA
(met een centraal management)? Volg na registratie de stappen in uw dashboard en ga naar punt 4 van dit
document. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar 2.2 van het Certification Protocol.

2) Hoe wordt mijn bedrijf gecertificeerd?
De audits voor UTZ certificering worden door onafhankelijke externe certificeringsinstanties (CB’s) uitgevoerd
die goedgekeurd zijn door UTZ. Neem rechtstreeks contact op met een CB als u gecertificeerd wilt worden. De
prijs van een audit kan variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van uw bedrijf en de beschikbaarheid
van CB’s. We adviseren om met verschillende CB’s contact op te nemen om het voor uw bedrijf meest gunstige
aanbod te verkrijgen.
Een lijst met alle CB’s die door UTZ zijn goedgekeurd kunt u hier vinden.

3) Wanneer moet mijn bedrijf gecertificeerd zijn?
Uw eerste audit moet binnen 4 maanden plaatsvinden nadat u uw eerste UTZ gecertificeerde koffie heeft
ontvangen. Koffie die eerder dan vier maanden vóór de auditdatum is ontvangen, kan niet als UTZ beschouwd
worden.
Meer informatie over de traceerbaarheidsniveaus waarmee we werken en de daaraan gekoppelde
auditvereisten kunt u onder punt 1.9 van onze Chain of Custody Standard vinden.
Houdt er rekening mee dat bedrijven die de koffie verwerken een geldige UTZ certificering moeten hebben
voordat UTZ gelabelde producten op de markt kunnen worden gebracht. Zorg ervoor dat u uw audit op tijd
plant want het verkrijgen van UTZ certificering kan enkele maanden in beslag nemen.
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4) Wat zijn de kosten?
Programmavergoeding (program fee)
UTZ brengt een op volume gebaseerde programmavergoeding in rekening die US$26,50 per ton groene koffie
bedraagt. Er zijn twee mogelijke scenario’s:
1) Als koffie-extract, aroma, kleur, likeur of een ander op koffie gebaseerd product is gemaakt, dan
wordt deze vergoeding in rekening gebracht aan het bedrijf dat dit product maakt;
2) Als een consumentenverpakking pure UTZ gecertificeerde koffie bevat, dan wordt dit bedrag in
rekening gebracht aan het bedrijf dat het product in de eindverpakking verpakt.
In beide scenario’s zijn deze bedrijven verplicht om deze vergoeding te betalen voor alle koffie die als UTZ is
ingekocht, zelfs als het eindproduct niet als UTZ wordt gelabeld.
Overige kosten
De programmavergoeding is de enige vergoeding die UTZ aan haar leden berekent en is bedoeld om ons
koffieprogramma te ondersteunen en onderhouden. Daarnaast kunnen andere kosten van toepassing zijn,
zoals:
Premie (premium): Als u de eerste koper bent van de koffie, onderhandelt u rechtstreeks met de boer
of coöperatie over de UTZ premie – een extra geldbedrag dat wordt betaald boven op de marktprijs
die u voor een vergelijkbaar conventioneel (niet-gecertificeerd/niet-gecontroleerd) product zou
betalen omdat het product duurzaam is geproduceerd en voldoet aan de vereisten van de UTZ
standaarden. De premie wordt niet door UTZ vastgesteld.
Auditkosten: Als uw bedrijf aan de drie vereisten voor een certificeringsaudit voldoet, moet u contact
opnemen met één van de certificeringsinstanties (CB’s) waarmee wij samenwerken om uw audit te
plannen. De kosten van de audit zijn afhankelijk van uw omstandigheden en kunnen variëren. Omdat
CB’s onafhankelijke externe partijen zijn, stelt UTZ de prijs van de audit niet vast en bemiddelt niet bij
prijsonderhandelingen tussen CB’s en onze leden.

5) Registratie – en dan?
Nadat u zich geregistreerd heeft in MultiTrace, ontvangt u een email met een activeringslink voor uw account.
U kunt de registratie voor het UTZ programma in het portaal voortzetten, door de link te volgen. Het is
belangrijk dat u de stappen in uw dashboard volgt. Voor meer informatie kunt u ook ons registration guidance
document raadplegen.
Vanuit het dashboard in MultiTrace kunt u ook een verpakkingsvrijgave aanvragen voor verpakkingen met een
UTZ logo/claim. Voor meer informatie kunt u het labeling guidance document raadplegen.
Heeft u verdere vragen? Wij zijn bereikbaar via via membersupport@utz.org of +31 (0)20 530 8000.

U kunt zich hier registreren
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Informatie voor bedrijven – Cacao
Alle bedrijven die UTZ gecertificeerde cacaoproducten in- en/of verkopen dienen zich als lid van het UTZ
cacaoprogramma te registreren. Hieronder leest u wat dit voor uw bedrijf inhoudt.

1) Ik wil UTZ gecertificeerde cacao inkopen. Heb ik daarvoor een
certificeringsaudit nodig?
Om te waarborgen dat producten met een UTZ claim aan een duurzame bron gekoppeld zijn, moeten alle
bedrijven in de toeleveringsketen (supply chain) voldoen aan het certificatiedocument Chain of Custody
Standard. In de Chain of Custody Standard (ChoC) kunt u de vereisten vinden waaraan bedrijven, die UTZ
gecertificeerde producten verhandelen en claimen, dienen te voldoen.
Een certificeringsaudit van naleving van de vereisten van de ChoC is nodig als uw bedrijf:
• Wettelijk eigenaar is van het/de UTZ gecertificeerde product(en), en;
• Het/de UTZ gecertificeerde product(en) verwerkt, en;
• Een productclaim maakt (B2B of B2C)
Als één of meer van de hierboven genoemde punten niet van toepassing is op uw bedrijf, is een
certificeringsaudit niet verplicht om met UTZ te kunnen werken. Als dit het geval is, neem dan contact op met
membersupport@utz.org zodat wij u bij de volgende stappen kunnen begeleiden en ga naar punt 4 van dit
document.
Voldoet uw bedrijf aan alle drie genoemde punten, verwerkt uw bedrijf minder dan 100 ton cacao per
kalenderjaar (totaal van UTZ en niet UTZ volumes in cacaoboon equivalent) en is uw bedrijf een individuele
SCA of een multi-site SCA (met een centraal management)? Raadpleeg punt 2.2 van het Certification
Protocol of neem contact met ons op via membersupport@utz.org voor meer informatie over de vrijstelling
voor kleine volumes en ga naar punt 4 van dit document.

2) Hoe wordt mijn bedrijf gecertificeerd?
De audits voor UTZ certificering worden door onafhankelijke externe certificeringsinstanties (CB’s) uitgevoerd
die goedgekeurd zijn door UTZ. Neem rechtstreeks contact op met een CB als u gecertificeerd wilt worden. De
prijs van een audit kan variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van uw bedrijf en de beschikbaarheid
van CB’s. We adviseren om met verschillende CB’s contact op te nemen om het voor uw bedrijf meest gunstige
aanbod te verkrijgen.
Een lijst met alle CB’s die door UTZ zijn goedgekeurd kunt u hier vinden.

3) Wanneer moet mijn bedrijf gecertificeerd zijn?
Het tijdsbestek waarbinnen de eerste audit moet worden gepland, is afhankelijk van het
traceerbaarheidsniveau waar u mee wenst te werken. Meer informatie over de verschillende
traceerbaarheidsniveaus waarmee wij werken en de bijbehorende auditvereisten kunt u vinden onder punt 1.9
van onze Chain of Custody Standard.
De eerste audit moet niet later dan 4 maanden plaatsvinden na:
a) de aankoop van uw eerste UTZ gecertificeerde cacao (in het geval van Mass Balance). Cacao die
langer dan vier maanden voor de auditdatum is aangekocht, kan niet als UTZ beschouwd worden;
b) de ontvangst van uw eerste levering van UTZ gecertificeerde cacao (in het geval van Segregation of
Identity Preserved). Cacao die langer dan vier maanden voor de auditdatum is ontvangen, kan niet als
UTZ worden beschouwd.
De controlepunten worden specifiek benoemd in de Checklist die u kunt gebruiken voor uw self-assessment.
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Houdt er rekening mee dat bedrijven die de cacao verwerken een geldige UTZ certificering moeten hebben
voordat UTZ gelabelde producten op de markt kunnen worden gebracht. Zorg ervoor dat u uw audit op tijd
plant, want het verkrijgen van UTZ certificering kan enkele maanden in beslag nemen.
UTZ cacaoprogramma berekenen we cacaovolumes in cacaoboon equivalent. De lidmaatschapsvergoeding
wordt berekend vanaf het moment van registratie bij het cacaoprogramma en wordt pro rata berekend. Dit
betekent dat wanneer u zich in de loop van een kalenderjaar registreert, u alleen de resterende maanden in
rekening worden gebracht. Bedrijven zijn vrijgesteld van het betalen van de lidmaatschapsvergoeding. Dit
betreft boeren/boerengroepen en bedrijven die alleen te maken hebben met de producten in de
consumentenverpakking (zoals bijvoorbeeld de detailhandel). Als u niet zeker weet of de lidmaatschapsvergoeding voor uw bedrijf van toepassing is, kunt u contact opnemen met membersupport@utz.org voor
meer informatie.

4) Wat zijn de kosten?
Programmavergoeding (program fee)
UTZ brengt een op volume gebaseerde programmavergoeding in rekening. Deze programmavergoeding
wordt alleen berekend aan de eerste koper van UTZ gecertificeerde cacao (dat wil zeggen: het bedrijf dat de
cacaobonen van de boer of boerengroep koopt) en bedraagt $12.90 per ton UTZ gecertificeerde cacao.
Overige kosten
De programmavergoeding is de enige vergoeding die UTZ aan bedrijven berekent, en is bedoeld om ons
cacaoprogramma te ondersteunen en onderhouden. Daarnaast kunnen andere kosten van toepassing zijn,
zoals:
Premie (premium): Als u de eerste koper bent van de cacao, onderhandelt u rechtstreeks met de boer
of boerengroep over de UTZ premie – een extra geldbedrag dat wordt betaald boven op de marktprijs
dat u zou betalen voor een vergelijkbaar conventioneel (niet-gecertificeerd/niet- gecontroleerd)
product omdat het product duurzaam is geproduceerd en voldoet aan de vereisten van de UTZ
standaarden. De premie wordt niet door UTZ vastgesteld.
Auditkosten: Als u aan de drie vereisten voldoet voor een certificeringsaudit, moet u contact opnemen
met één van de certificeringsinstanties (CB’s) waarmee wij samenwerken om uw audit te plannen.
De kosten van de audit zijn afhankelijk van uw omstandigheden en kunnen variëren. Omdat CB’s
onafhankelijke externe partijen zijn, stelt UTZ de prijs van de audit niet vast en bemiddelt niet bij
prijsonderhandelingen tussen CB’s en onze leden.

5) Registratie - en dan?
Nadat wij uw registratie hebben beoordeeld, ontvangt u binnen drie werkdagen de inloggegevens voor het
Good Inside Portal (GIP). In het GIP kunt u een volledige lijst vinden van onze leden, het
traceerbaarheidssysteem en trainingsmaterialen voor het gebruik ervan. Om het traceerbaarheidssysteem te
kunnen openen en te starten met de verkoop van gecertificeerde grondstoffen, heeft u een geldige GIP
licentie nodig. Leden die een certificeringsaudit nodig hebben, ontvangen deze licentie automatisch bij hun
certificering. Leden die vrijgesteld zijn van een audit, kunnen toegang tot het traceerbaarheidssysteem
aanvragen via membersupport@utz.org.
Het GIP is eveneens het platform waar u goedkeuring kunt aanvragen voor UTZ gelabelde verpakkingen. Het
online goedkeuringssysteem voor verpakkingen is beschikbaar zodra u uw inloggegevens hebt ontvangen.
Nog vragen? U kunt ons bereiken via membersupport@utz.org of +31 (0)20 530 8000.
Bent u er klaar voor om lid te worden van het UTZ cacaoprogramma?

U kunt zich hier registreren
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Informatie voor bedrijven – Thee
Alle bedrijven die UTZ gecertificeerde thee/rooibos/kruidenthee in- en/of verkopen dienen zich als lid van het
UTZ theeprogramma te registreren. Hieronder leest u wat dit voor uw bedrijf inhoudt.
NB: als uw bedrijf kruiden inkoopt van (ongecertificeerde) boeren en certificatie wilt verkrijgen tegen de
gezamenlijke UEBT/UTZ kruidenthee standaard, kunt u hier meer informatie vinden. Bedrijven die alleen
geïnteresseerd zijn in de inkoop van UTZ gecertificeerde kruidenthee zijn, kunnen onderstaande instructies volgen.

1) Ik wil UTZ gecertificeerde thee, rooibos en/of kruidenthee inkopen. Moet ik
daarvoor gecertificeerd zijn?
Om te waarborgen dat producten met een UTZ claim aan een duurzame bron gekoppeld zijn, moeten alle
bedrijven in de toeleveringsketen (supply chain) voldoen aan het certificatiedocument Chain of Custody
Standard voor thee/rooibos/kruidenthee. In de Chain of Custody Standard (ChoC) kunt u de vereisten vinden
waaraan bedrijven, die UTZ gecertificeerde producten verhandelen en claimen, dienen te voldoen.
Een audit van naleving van de vereisten van de ChoC is nodig als uw bedrijf:
• Wettelijk eigenaar is van het/de UTZ gecertificeerde product(en), en;
• Het/de UTZ gecertificeerde product(en) verwerkt, en;
• Een productclaim maakt (B2B of B2C)
Als één of meer van de hierboven genoemde punten niet van toepassing is op uw bedrijf, is een
certificeringsaudit niet verplicht om met UTZ te kunnen werken. Als dit het geval is, neem dan contact op met
membersupport@utz.org zodat wij u bij de volgende stappen kunnen begeleiden en ga naar punt 4 van dit
document.
Voldoet uw bedrijf aan alle drie genoemde punten, verwerkt uw bedrijf minder dan 200 ton
thee/rooibos/kruidenthee per kalenderjaar (totaal van UTZ en niet-UTZ volumes) en is uw bedrijf u een
individuele SCA of multi-site SCA (met centraal management)? Raadpleeg punt 2.2 van het Certification
Protocol of neem contact met ons op via membersupport@utz.org voor meer informatie over de vrijstelling
voor kleine volumes en ga naar punt 4 van dit document.

2) Hoe wordt mijn bedrijf gecertificeerd?
De audits voor UTZ certificering worden door onafhankelijke externe certificeringsinstanties (CB’s) uitgevoerd
die goedgekeurd zijn door UTZ. Neem rechtstreeks contact op met een CB als u gecertificeerd wilt worden. De
prijs van een audit kan variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van uw bedrijf en de beschikbaarheid
van CB’s. We adviseren om met verschillende CB’s contact op te nemen om het voor uw bedrijf meest gunstige
aanbod te verkrijgen.
Een lijst met alle CB’s die door UTZ zijn goedgekeurd kunt u hier vinden.

3) Wanneer moet mijn bedrijf gecertificeerd zijn?
De eerste audit moet binnen 4 maanden plaatsvinden nadat u uw eerste levering van UTZ gecertificeerde
thee/rooibos/kruidenthee heeft ontvangen. Thee/rooibos/kruidenthee die langer dan 4 maanden voor de
auditdatum is aangeleverd, kan niet worden geclaimd als UTZ.
Meer informatie over de traceerbaarheidsmodellen waarmee we werken en de daaraan gekoppelde audit
vereisten kunt u in onze Chain of Custody Standard voor thee/rooibos/kruidenthee vinden. De
controlepunten worden specifiek benoemd in de Checklist die u kunt gebruiken voor uw self-assessment.
Houdt er rekening mee dat bedrijven die de thee verwerken een geldige UTZ certificering moeten hebben
voordat UTZ gelabelde producten op de markt kunnen worden gebracht. Zorg ervoor dat u uw audit op tijd
plant, want het verkrijgen van UTZ certificering kan enkele maanden in beslag nemen.
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4) Wat zijn de kosten?
Programmavergoeding (program fee)
UTZ brengt een op volume gebaseerde programmavergoeding in rekening, die $12.50 per ton thee bedraagt.
Er zijn twee scenario’s:
1) Als het thee-extract, de drank, of andere op thee gebaseerde producten worden geproduceerd, wordt
de programmavergoeding in rekening gebracht aan de fabrikant van deze producten.
2) Als het eindproduct alleen bestaat pure UTZ gecertificeerde thee, wordt de programmavergoeding in
rekening gebracht aan het bedrijf dat de thee in consumentenverpakkingen verpakt. De laatste actor
in de toeleveringsketen (supply chain actor) is verplicht om deze programmavergoeding te betalen
voor alle thee die als UTZ gecertificeerd is ingekocht, zelfs als het eindproduct niet als UTZ wordt
gelabeld.
UTZ brengt een op volume gebaseerde programmavergoeding in rekening, die €22,50 per ton
rooibos/kruidenthee bedraagt. Er zijn twee scenario’s:
1) Als de op rooibos/kruidenthee gebaseerde producten worden geproduceerd, dan wordt de
programmavergoeding in rekening gebracht aan de fabrikant van deze producten.
2) Als het eindproduct alleen bestaat pure UTZ gecertificeerde rooibos/kruidenthee, dan wordt de
programmavergoeding in rekening gebracht aan het bedrijf dat de rooibos/kruidenthee in
consumenten-verpakkingen verpakt.
Overige kosten
De programmavergoeding is de enige vergoeding die UTZ aan haar leden berekent en is bedoeld om ons
theeprogramma te ondersteunen en onderhouden. Daarnaast kunnen andere kosten van toepassing zijn,
zoals:
Premie (premium): Als u de eerste koper bent van de thee, onderhandelt u rechtstreeks met de boer
of coöperatie over de UTZ premie – een extra geldbedrag dat wordt betaald boven op de marktprijs
voor een vergelijkbaar conventioneel (niet-gecertificeerd/niet- gecontroleerd) product omdat het
product duurzaam is geproduceerd en voldoet aan de vereisten van de UTZ standaarden. De premie
wordt niet door UTZ vastgesteld.
Auditkosten: Om gecertificeerd te worden, moet u contact opnemen met één van de
certificeringsinstanties (CB’s) waarmee wij samenwerken om uw audit te plannen. De kosten van
de audit zijn afhankelijk van uw omstandigheden en kunnen variëren. Omdat CB’s onafhankelijke
externe partijen zijn, stelt UTZ de prijs van de audit niet vast en bemiddelt niet bij
prijsonderhandelingen tussen CB’s en onze leden.

5) Registratie – en dan?
Nadat wij uw registratie hebben beoordeeld, ontvangt u binnen drie werkdagen de inloggegevens voor het
Good Inside Portal (GIP). In het GIP kunt u een volledige lijst vinden van onze leden, het
traceerbaarheidssysteem en trainingsmaterialen voor het gebruik ervan. NB: om het traceerbaarheidssysteem
te kunnen openen en om te starten met de verkoop van gecertificeerde grondstoffen, dient u gecertificeerd te
zijn. Leden die vrijgesteld zijn van een certificeringsaudit kunnen toegang tot het traceerbaarheidssysteem
aanvragen via membersupport@utz.org.
Het GIP is eveneens het platform waar u goedkeuring kunt aanvragen voor UTZ gelabelde verpakkingen. Het
online goedkeuringssysteem voor verpakkingen is beschikbaar zodra u uw inloggegevens hebt ontvangen.
Nog vragen? U kunt ons bereiken via membersupport@utz.org of +31 (0)20 530 8000.
Bent u er klaar voor om lid te worden van het UTZ theeprogramma?

U kunt zich hier registreren
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Informatie voor bedrijven - Hazelnoten
Alle bedrijven die UTZ gecertificeerde hazelnoten producten in- en/of verkopen dienen zich als lid van het UTZ
hazelnotenprogramma te registreren. Hieronder leest u wat dit voor uw bedrijf inhoudt.

1) Ik wil UTZ gecertificeerde hazelnoten inkopen. Heb ik daarvoor een
certificeringsaudit nodig?
Om te waarborgen dat producten met een UTZ claim aan een duurzame bron gekoppeld zijn, moeten alle
bedrijven in de toeleveringsketen (supply chain) voldoen aan het certificatiedocument Chain of Custody
Standard. In de Chain of Custody Standard (ChoC) en in het Certification Protocol kunt u de vereisten vinden
waaraan bedrijven, die UTZ gecertificeerde producten verhandelen en claimen, dienen te voldoen.
Een certificeringsaudit van naleving van de vereisten van de ChoC is nodig als uw bedrijf:
• Wettelijk eigenaar is van het/de UTZ gecertificeerde product(en), en;
• Het/de UTZ gecertificeerde product(en) verwerkt, en;
• Een productclaim maakt (B2B of B2C)
Als één of meer van de hierboven genoemde punten niet van toepassing is op uw bedrijf, is een
certificeringsaudit niet verplicht om met UTZ te kunnen werken.
Voldoet uw bedrijf aan alle drie genoemde punten, maar verwerkt uw bedrijf minder dan 50 ton hazelnoot
kernen per kalenderjaar (totaal van UTZ en niet-UTZ volumes)? In dat geval kunt u wellicht in aanmerking
komen voor onze vrijstelling voor kleine volumes en dan is een certificeringsaudit niet verplicht.
Wanneer uw bedrijf vrijgesteld kan worden van een certificeringsaudit, ga dan naar hoofdstuk 5) om te lezen
hoe u een UTZ licentie kunt verkrijgen.

2) Hoe wordt mijn bedrijf gecertificeerd?
De audits voor UTZ certificering worden door onafhankelijke externe certificeringsinstanties (CB’s) uitgevoerd
die goedgekeurd zijn door UTZ. De prijs van een audit kan variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte
van uw bedrijf, uw activiteiten en de beschikbaarheid van CB’s. Als u UTZ gecertificeerd wilt worden kunt u
een CB selecteren na registratie in het traceerbaarheidssysteem MultiTrace. We adviseren om met
verschillende CB’s contact op te nemen om het voor uw bedrijf meest gunstige aanbod te verkrijgen.

3) Mijn bedrijf is reeds geregistreerd voor het UTZ cacaoprogramma. Kan ik de
audits met elkaar combineren?
Ja, dit is mogelijk. Een hazelnoot certificeringsaudit is vereist wanneer u niet in aanmerking komt voor de
certificeringsaudit vrijstellingen die in hoofdstuk 1 genoemd worden. Zorg ervoor dat u uw CB informeert over
uw activiteiten en de traceerbaarheidsniveaus voor beide producten.

4) Wanneer moet mijn bedrijf gecertificeerd zijn?
Het tijdsbestek waarbinnen de eerste audit moet worden gepland, is afhankelijk van het
traceerbaarheidsniveau waar u mee wenst te werken. Meer informatie over de verschillende
traceerbaarheidsniveaus waarmee wij werken en de bijbehorende auditvereisten kunt u vinden onder punt 1.9
van onze Chain of Custody Standard.
De eerste audit moet niet later dan 4 maanden plaatsvinden na:
- de aankoop van uw eerste UTZ gecertificeerde hazelnoten (in het geval van Mass Balance).
Hazelnoten die langer dan vier maanden voor de auditdatum zijn aangekocht, kunnen niet als UTZ
beschouwd worden;
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de ontvangst van uw eerste levering van UTZ gecertificeerde hazelnoten (in het geval van
Segregation of Identity Preserved). Hazelnoten die langer dan vier maanden voor de auditdatum zijn
ontvangen, kunnen niet als UTZ worden beschouwd.

De controlepunten worden specifiek benoemd in de een Checklist die u kunt gebruiken voor uw self-assesment.
Deze Self-Assessment Template kan ook direct gedownload worden vanuit MultiTrace.
Houd er rekening mee dat bedrijven die de hazelnoten verwerken een geldige UTZ certificering moeten hebben
voordat UTZ gelabelde producten op de markt kunnen worden gebracht. Zorg ervoor dat u uw audit op tijd plant,
want het verkrijgen van UTZ certificering kan enkele maanden in beslag nemen.

5) Hoe kan ik een UTZ licentie verkrijgen wanneer ik ben vrijgesteld van een
certificeringsaudit?
Wanneer uw bedrijf is vrijgesteld van een certificeringsaudit, heeft uw bedrijf nog steeds een UTZ licentie
nodig om UTZ gecertificeerde hazelnoten te mogen kopen en verkopen. U ontvangt de licentie nadat uw de Ecourse over Chain of Custody Standard vereisten succesvol hebt afgerond. Deze E-course duurt ongeveer 2
uur, afhankelijk van uw kennis met betrekking tot de vereisten.
Na uw registratie in MultiTrace staat er in uw dashboard een taak klaar die u naar de verplichte E-course leidt.

6) Wat zijn de kosten?
Lidmaatschapsvergoeding
Leden van het UTZ hazelnootprogramma betalen een jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding. Dit bedrag is
afhankelijk van het hazelnootvolume dat u elk kalenderjaar inkoopt.
De lidmaatschapsvergoeding is gebaseerd op de hoeveelheid hazelnoten (UTZ en niet-UTZ volumes) die u
per kalenderjaar inkoopt, in hazelnoot kernen.

Klein lid
(small member)
Normaal lid
(normal member)
Groot lid
(large member)

Hoeveelheid
<500 MT hazelnoot kernen

Jaarlijkse programmavergoeding
€250

500-3000 MT hazelnoot kernen

€2000

>3000 MT hazelnoot kernen

€4000

Retailers betalen een vaste programmavergoeding van €2000. Mocht de retailer eveneens als bedrijf in de
toeleveringsketen beschouwd kunnen worden die per kalenderjaar meer dan 3000 ton hazelnoot kernen koopt
(UTZ en niet-UTZ volumes), dan zullen zij de bijbehorende jaarlijkse programmavergoeding van €4000 dienen
te betalen.
De lidmaatschapsvergoeding wordt pro rata berekend vanaf het moment van registratie bij het UTZ
hazelnotenprogramma. Mochten meerdere bedrijven die onder dezelfde groep vallen zich separaat
registreren voor het hazelnotenprogramma, dan wordt de lidmaatschapsvergoeding slechts een keer
berekend. Hierbij wordt het totale volume van alle bedrijven gezamenlijk aangehouden. Dit moet binnen vier
weken na registratie in MultiTrace worden aangegeven.
Programmavergoeding (program fee)
Naast de jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding, brengt UTZ een op volume gebaseerde programmavergoeding
in rekening. Deze programmavergoeding wordt alleen in rekening gebracht aan de eerste koper van UTZ
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gecertificeerde hazelnoten die alleen een Chain of Custody certificering heeft. Houd er rekening mee dat
boeren/boerengroepen en exporteurs uit landen van origine vaak als één entiteit opereren die zowel de Code
of Conduct als de Chain of Custody Standard certificering heeft. Daarom worden zij niet gezien als eerste
koper.
U vindt hier een lijst met actoren die een Code of Conduct certificering hebben.
De programmavergoeding is vastgesteld op €30 per ton UTZ gecertificeerde hazelnoten. De
programmavergoeding wordt atuomatisch berekend in MultiTrace wanneer transacties vanuit een Code of
Conduct certificaathouder bevestigd worden. Mocht de eerste koper meer dan 3000 ton UTZ gecertificeerde
hazelnoten per kalenderjaar inkopen, dan biedt UTZ een korting aan en bedraagt de programmavergoeding
€25 per ton.
Hoeveelheid UTZ gecertificeerde hazelnoten per
kalenderjaar
≤ 3.000 MT

Programmavergoeding

> 3.000 MT

€ 25,-/MT

€ 30,-/MT

Overige kosten
De volgende kosten kunnen eveneens van toepassing zijn:
Premie (premium): Als u de eerste koper bent van de hazelnoten, onderhandelt u rechtstreeks met de
boer of boerengroep over de UTZ premie – een extra geldbedrag dat wordt betaald boven op de
marktprijs dat u zou betalen voor een vergelijkbaar conventioneel (niet-gecertificeerd/nietgecontroleerd) product omdat het product duurzaam is geproduceerd en voldoet aan de vereisten van
de UTZ standaarden. De premie wordt niet door UTZ vastgesteld.
Auditkosten: Als u aan de drie vereisten voldoet voor een certificeringsaudit, moet u na uw registratie in
MultiTrace contact opnemen met één van de certificeringsinstanties (CB’s) waarmee wij
samenwerken om uw audit te plannen. De kosten van de audit zijn afhankelijk van uw
omstandigheden en kunnen variëren. Omdat CB’s onafhankelijke externe partijen zijn, stelt UTZ de
prijs van de audit niet vast en bemiddelt niet bij prijsonderhandelingen tussen CB’s en onze leden.

7) Registratie - en dan?
Nadat uw registratie ontvangt u uw inloggegevens voor MultiTrace. Houd er rekening mee dat alle transacties
van pure hazelnootproducten in MultiTrace geregistreerd dienen te worden. Leden die een certificeringsaudit
nodig hebben, ontvangen deze licentie automatisch bij hun certificering of, indien u bent vrijgesteld van een
certificeringsaudit, na het succesvol voltooien van een verplichte E-course.
Houd er rekening mee dat u goedkeuring dient aan te vragen voor alle verpakkingen die het UTZ logo en/of
claim dragen. Ook vragen wij u om alle off-pack communicatie vóór het afdrukken naar ons toe te sturen. U
kunt ons bereiken via membersupport@utz.org.
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via membersupport@utz.org of+31 (0)20 530 8000.

U kunt zich hier registreren

