KRACHTEN BUNDELEN: UTZ EN DE RAINFOREST ALLIANCE
In januari 2018 zijn wij gefuseerd met de Rainforest Alliance. We bundelen onze krachten omdat we weten dat we
samen een grotere invloed kunnen uitoefenen en een betere partner kunnen zijn voor de vele stakeholders met wie
we samenwerken.

WAT HET BETEKENT VOOR BEDRIJVEN
De programma’s van UTZ en de Rainforest Alliance blijven parallel van kracht tot de publicatie van het nieuwe
certificeringsprogramma, eind 2019. Ons nieuwe certificeringsprogramma combineert de beste elementen van UTZ
en de Rainforest Alliance en wij zullen bedrijven stap voor stap door een overgangsproces leiden.
Het certificeringsproces wordt minder complex voor bedrijven die momenteel met beide programma’s werken.
Bovendien zorgt de fusie voor meer efficiëntie en flexibiliteit zodat we onze diensten voortdurend kunnen
verbeteren om in te springen op behoeften van bedrijven.
We hebben een breed opgezette kwalitatieve en kwanitatieve bedrijfsconsultatie afgerond over de ontwikkeling van
ons volledige waardeaanbod voor bedrijven. Denk hierbij aan onderwerpen als de toekomst van het UTZ-keurmerk,
de vergoedingenstructuur, het beleid voor het labelen van producten en de marketingaanpak. Ook vroegen we onze
klanten hoe we de overgangsfase naar het nieuwe certificeringsprogramma het beste kunnen vormgeven. De input
die we ontvingen is erg waardevol voor ons en helpt ons om onze bedrijfsstrategie verder aan te scherpen.
Wij zorgen ervoor dat we bedrijven vooraf op de hoogte stellen van alle veranderingen, met voldoende tijd voor
eventuele wijzigingen die nodig zijn in verband met inkopen, certificering of product labeling.

EÉN CERTIFICERINGSPROGRAMMA
In 2019 publiceren we ons gezamenlijke, nieuwe certificeringsprogramma waarin het beste van de huidige systemen
van UTZ en de Rainforest Alliance wordt samengebracht en verder ontwikkeld. Er komt een nieuwe standaardvoor
producenten en een nieuwe standaard voor de Chain of Custody. Ook komt er een nieuwe vergoedingenstructuur
en keurmerkbeleid voor bedrijven die gecertificeerde ingrediënten inkopen.

TIJDLIJN
Juni 2018 – Onze nieuwe aanpak - We publiceren onze high level doelstellingen voor het nieuwe
certificeringsprogramma.
December 2018-februari 2019– Geef uw mening - Een eerste versie van de standaard wordt gepubliceerd en we
houden een openbare consultatie. Deze omvat workshops en een open online enquête.
Februari-april 2019 - Beoordelen en verbeteren - Op basis van de input van de consultatie zullen we de eerste versie
van de standaard voor boeren en de Chain of Custody beoordelen en verbeteren.
Juni-augustus 2019 - Geef uw mening - Indien nodig zal een tweede consultatieronde de mogelijkheid bieden voor
verdere inbreng van belanghebbenden op een aantal aspecten.
Eind 2019 - Definitieve goedkeuring en publicatie - De standaard voor boeren en de Chain of Custody worden
goedgekeurd door de Rainforest Alliance Standards Committee en het programma wordt gepubliceerd: naast een
nieuwe standaard voor boeren en Chain of Custody ook het beleid voor labeling en de vergoedingenstructuur.
2020 – Start transitie - We begeleiden al onze partners door een geleidelijk, stapsgewijs overgangsproces. De
overgang gebeurt mogelijk gefaseerd, per (hoofd) grondstofsector.

VOOR BEDRIJVEN

WAT DIT BETEKENT IN DE PRAKTIJK
We zullen u begeleiden bij de stapsgewijze overgang naar het nieuwe certificeringsprogramma en zorgen dat u ruim
voldoende tijd hebt om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren.
Onze organisatie heet de Rainforest Alliance. Daarnaast blijven we gebruik maken van en investeren in het ‘groene
kikker’-keurmerk Rainforest Alliance Certified™, met zijn goede merkwaarde en herkenbaarheid voor de consument.
We hebben bedrijven geraadpleegd over ons volledige waardeaanbod, waaronder de toekomst van het UTZkeurmerk, en gebruiken de input die we hebben gekregen bij de ontwikkeling van ons nieuwe programma. Ongeacht
de uitkomst van de consultatie kunnen bedrijven tot minstens drie jaar na de publicatie van het nieuwe
certificeringsprogramma in 2019 verzoeken indienen voor goedkeuring van het UTZ-keurmerk.
Inwisselbaar gebruik van de huidige keurmerken of zegels is niet toegestaan. UTZ gecertificeerde ingrediënten
mogen alleen worden verkocht en gelabeld als UTZ, en ingrediënten die door Rainforest Alliance zijn gecertificeerd
mogen alleen worden verkocht en gelabeld als Rainforest Alliance.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of ons Member Support Team via
membersupport@utz.org.

RACERT EN NEPCON
De Rainforest Alliance en NEPCon hebben aangekondigd dat NEPCon voornemens is de RA-Cert-businessunit, die de
certificering-, assurance- en auditservices van Rainforest Alliance beheert, over te nemen.

NIEUWE DIRECTIE EN RAAD VAN BESTUUR
Het directieteam is nu geïnstalleerd, bestaande uit verschillende directeuren van UTZ en de Rainforest Alliantie van
vóór de fusie, evenals nieuw aangestelde collega's. Alle leden van de oude UTZ en Rainforest Alliance-besturen zijn
toegetreden tot een nieuwe Raad van Bestuur.
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VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom fuseren jullie?
De Rainforest Alliance en UTZ fuseren als reactie op de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd:
ontbossing, klimaatverandering, structurele armoede en sociale ongelijkheid. Wij bundelen onze krachten omdat
we weten dat we gezamenlijk een betere positie hebben om impact te bewerkstelligen op de schaal die noodzakelijk
is om deze uitdagingen effectief aan te pakken.
Onze missie is een toekomst op te bouwen waarin de natuur en biodiversiteit worden beschermd, waar boeren,
arbeiders en gemeenschappen gedijen en waar duurzaam landgebruik en verantwoorde bedrijfsvoering de norm
zijn. We zien een wereld voor ons waarin mensen en natuur in harmonie floreren.

Neemt de ene organisatie de andere over?
Nee, dit is een fusie van gelijken.
Beide organisaties benaderen de fusie vanuit een krachtige positie, met veel ervaring rondom positieve impact op
gemeenschappen van boeren en bosbeheerders, bedrijven, consumenten en onze planeet - 30 jaar impact van de
Rainforest Alliance en 15 jaar impact van UTZ ten tijde van de fusie. Hoewel beide organisaties naast elkaar hadden
kunnen blijven functioneren, nemen we deze stap omdat we weten dat we het samen nog beter zullen doen.

Alle bestuursleden van beide organisaties hebben plaatsgenomen in de nieuwe Raad van Bestuur en er zijn twee
hoofdkantoren, in Amsterdam en New York. De naam van de organisatie is de Rainforest Alliance en de CEO is Han
de Groot van UTZ.

Wat is de naam van de nieuwe organisatie?
De organisatie heet de Rainforest Alliance, zodat deze krachtige en publieksgerichte naam blijft voortbestaan.

Komt er een nieuw certificeringsprogramma?
Ja. In 2019 publiceren we ons nieuwe certificeringsprogramma waarin het beste wordt gebundeld van de huidige
systemen van UTZ en Rainforest Alliance. Er komt onder meer een nieuwe standaard voor producenten en een
nieuwe Chain of Custody. Ook komt er een nieuwe vergoedingenstructuur en keurmerkbeleid voor bedrijven die
gecertificeerde ingrediënten inkopen.

Hoe wordt het nieuwe certificeringsprogramma ontwikkeld?
We willen het beste van de twee huidige programma’s samenbrengen en verder ontwikkelen. Het jaar 2018
besteden we aan de opbouw van onze nieuwe organisatie en de afronding van een diepgaand consultatieproces
onder al onze stakeholders.

Tijdlijn
Juni 2018 – Onze nieuwe aanpak - We publiceren onze high level doelstellingen voor het nieuwe
certificeringsprogramma.
November-december 2018 – Geef uw mening - Een eerste versie van de standaard wordt gepubliceerd en we
houden een openbare consultatie. Deze omvat workshops en een open online enquête.
Januari-maart 2019 - Beoordelen en verbeteren - Op basis van de input van de consultatie zullen we de eerste versie
van de standaard voor boeren en de Chain of Custody beoordelen en verbeteren.
Juni-juli 2019 - Geef uw mening - Indien nodig zal een tweede consultatieronde de mogelijkheid bieden voor verdere
inbreng van belanghebbenden op een aantal aspecten.
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Eind 2019 - Definitieve goedkeuring en publicatie - De standaard voor boeren en de Chain of Custody worden
goedgekeurd door de Rainforest Alliance Standards Committee en het programma wordt gepubliceerd: naast een
nieuwe standaard voor boeren en Chain of Custody ook het beleid voor labeling en de vergoedingenstructuur.
2020 – Start transitie - We begeleiden al onze partners door een geleidelijk, stapsgewijs overgangsproces. De
overgang gebeurt mogelijk gefaseerd, per (hoofd) grondstofsector.

Wat is de toekomst van het UTZ-keurmerk en het zegel van de Rainforest Alliance?
Onze organisatie heet de Rainforest Alliance. Daarnaast blijven we gebruik maken van en investeren in het ‘groene
kikker’-keurmerk Rainforest Alliance Certified™, met zijn goede merkwaarde en herkenbaarheid voor de consument.
We hebben bedrijven geraadpleegd over ons volledige waardeaanbod, waaronder de toekomst van het UTZkeurmerk, en gebruiken de input die we hebben gekregen bij de ontwikkeling van ons nieuwe programma. Ongeacht
de uitkomst van de consultatie kunnen bedrijven tot minstens drie jaar na de publicatie van het nieuwe
certificeringsprogramma in 2019 verzoeken indienen voor goedkeuring van het UTZ-keurmerk.
Inwisselbaar gebruik van de huidige keurmerken of zegels is niet toegestaan. UTZ gecertificeerde ingrediënten
mogen alleen worden verkocht en gelabeld als UTZ, en ingrediënten die door Rainforest Alliance zijn gecertificeerd
mogen alleen worden verkocht en gelabeld als Rainforest Alliance.

Zijn de programma’s/keurmerken van UTZ en de Rainforest Alliance vanaf nu inwisselbaar?
Nee. De certificeringsprogramma’s van UTZ en de Rainforest Alliance blijven afzonderlijk en parallel van kracht tot
aan de publicatie van het nieuwe programma in 2019. Dat betekent dat door UTZ gecertificeerde ingrediënten
uitsluitend als UTZ-gecertificeerd verkocht, ingekocht en gelabeld mogen worden en dat door de Rainforest Alliance
gecertificeerde ingrediënten uitsluitend als Rainforest Alliance gecertificeerd verkocht, ingekocht gelabeld mogen
worden.

Moeten gecertificeerde boeren of bedrijven nu al wijzigingen doorvoeren?
Nee, u kunt het UTZ programma zoals voorheen blijven volgen. De programma’s van UTZ en de Rainforest Alliance
blijven parallel van kracht tot de publicatie van het nieuwe certificeringsprogramma in 2019, waarna er en
geleidelijke overgang plaatsvindt die genoeg tijd geeft om veranderingen door te voeren.

Wat betekent het voor boeren?
Boeren blijven de UTZ standaard volgen zoals voorheen. Zij blijven audits organiseren en de verkoop van
gecertificeerde ingrediënten registreren volgens de bestaande procedures.
Wij zullen in 2019 een nieuw certificeringsprogramma publiceren waarin het beste van de huidige systemen van UTZ
en de Rainforest Alliance gebundeld en verder ontwikkeld wordt. We zullen u stapsgewijs door de overgang leiden,
met voldoende aanlooptijd voor eventuele noodzakelijke veranderingen. Meer informatie over wat het voor boeren
betekent vindt u hier [LINK].

Wordt de nieuwe norm soepeler of strenger voor boeren?
Ons doel is een norm ontwikkelen die impact heeft en schaalbaar is, en waarin de beste elementen van beide
standaarden gebundeld zijn. Dat leidt niet per se tot strengere of complexere standaarden. Het moet een positieve
impact hebben op de boeren die ermee werken, doordat zij een kader krijgen om hun bestaansmiddelen te
verbeteren en tegelijkertijd het landschap waarin zij wonen en werken te beschermen. De standaard moet
schaalbaar zijn zodat we de voordelen van certificering nog verder kunnen uitbreiden.
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Wat betekent het voor bedrijven?
Bedrijven kunnen in elk geval tot de publicatie van het nieuwe certificeringsprogramma in 2019 UTZ gecertificeerde
producten blijven inkopen en het keurmerk gebruiken.
Deze fusie zal het certificeringsproces voor bedrijven die nu met beide programma’s werken in de toekomst minder
complex maken en tegelijkertijd zorgen voor meer efficiëntie en flexibiliteit zodat we onze diensten voortdurend
kunnen verbeteren om tegemoet te komen aan de behoefte van bedrijven.
Ons nieuwe certificeringsprogramma combineert de beste elementen van UTZ en de Rainforest Alliance en wij zullen
bedrijven stap voor stap door een overgangsproces leiden. Meer informatie over wat het voor bedrijven betekent
vindt u hier [LINK].

Ik wil gecertificeerde ingrediënten gaan inkopen. Kan ik nu beter voor UTZ kiezen of juist voor RA?
Kies voor het programma dat de komende twee jaar het beste aansluit bij uw bedrijf.
Wij zullen in 2019 een nieuw certificeringsprogramma publiceren dat het beste van beide systemen bundelt en we
bieden stapsgewijze steun aan elk bedrijf dat op dat moment aan het overgangsproces wil beginnen, maar de details
zijn nu nog niet bekend. Het nieuwe systeem leidt tot wijzigingen in beide huidige systemen. We zorgen dat er
genoeg tijd zal zijn om alle veranderingen door te voeren.

Wat betekent het voor certification bodies?
Erkende certificeringsorganen kunnen audits blijven uitvoeren volgens de huidige UTZ standaarden. In 2019
publiceren we een nieuw certificeringsprogramma. We zullen met onafhankelijke certification bodies blijven
werken.

Hoe kan ik mijn mening geven?
U kunt altijd uw commentaar geven of vragen stellen via de volgende contactgegevens:
Bedrijven: neem contact op met uw accountmanager of membersupport@utz.org
Certificeerders: neem contact op via cbmanagement@utz.org
Alle andere belanghebbenden: neem contact op via communications@utz.org
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