Algemene Voorwaarden - Fertigarant
Het bestuur van de regelinghouder heeft,
overwegende dat het wenselijk is, gelet op de ontwikkelingen in de mestverwerkingssector en
daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, een ordening aan te brengen in het hanteren van een
kwaliteitsbeheersingssysteem door mestverwerkers ten behoeve van de afzet van het product
meststoffen;
overwegende, dat daarvoor uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld waaronder
kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van het Kwaliteitssysteem Fertigarant;
overwegende, dat vrachtbemonstering bij continue mestverwerkers, die continu een stabiel product
produceren, weinig toegevoegde waarde heeft en dat periodieke bemonstering van de partij meer
recht doet aan de stabiliteit van het product;
overwegende, dat de uniforme basisvoorwaarden dienen uit te gaan van een kwaliteitssysteem in de
mestverwerkingssector;
overwegende, dat het, gelet op de ontwikkelingen in de markt voor het product meststoffen,
wenselijk is het Kwaliteitssysteem Fertigarant door de Raad voor Accreditatie (RvA), te laten
evalueren volgens ISO/IEC 17065 en dat het bestuur hiertoe initiatief zal nemen;
op 24 oktober 2019 vastgesteld de navolgende:

ALGEMENE VOORWAARDEN KWALITEITSSYSTEEM FERTIGARANT

Definities
Artikel 1
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden en haar bijlagen wordt verstaan onder:
1.1. AV Fertigarant
2.2. Bandbreedte

3.3. Bedrijfslocatie

4.4. Bestuur
5.5. . College van Deskundigen
(CvD)
6.6. Certificaat Fertigarant
7.7. Certificatie

Algemene Voorwaarden
Fertigarant

: de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Fertigarant;
: het maximaal toegestane verschil (in %) ten opzichte van het
voortschrijdend gemiddelde. Verschil = ((fosfaatgehalte
individueel monster – voortschrijdend gemiddelde) /
voortschrijdend gemiddelde) x 100;
: elke afzonderlijke locatie van de locaties, bedoeld in artikel 31,
tweede lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit
meststoffenwet, en artikel 38, tweede lid, onderdeel a, van het
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet;
: het bestuur van de regelinghouder;
: het College van Deskundigen als bedoeld in Artikel 3;
: verklaring afgegeven door de CI, dat de deelnemer voldoet aan
het bepaalde bij of krachtens Fertigarant;
: het door de Certificerende Instantie (doen) uitvoeren van
toezicht – waaronder mede controle en beoordeling – op
bedrijven van deelnemers en de afgifte of intrekking van
certificaten Fertigarant in overeenstemming met Fertigarant;
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8.8. Certificatiecriteria

9.9. Certificatiestandaard

10.
10. Certificerende Instantie
of CI

11.
11. Continue proces

12.
12. Controles

13.
13. Deelnemer

14.
14. Geschillencommissie
Fertigarant
15.
15. Dierlijke meststoffen

16.
16. Dikke fractie

17.
17. Drijfmest
18.
18. Keurmerk Fertigarant

19.
19. Fertigarant

Algemene Voorwaarden
Fertigarant

: criteria als bedoeld in de Certificatiecriteria Fertigarant, die van
toepassing zijn op deelnemers en op grond waarvan certificatie
plaatsvindt;
: de gespecificeerde voorschriften als bedoeld in ‘Voorschriften
Fertigarant’, die onderdeel zijn van Fertigarant en die door een
deelnemer in acht dienen te worden genomen;
: rechtspersoon die middels een daartoe met de regelinghouder
gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van
Fertigarant is belast met de controle en certificatie van
deelnemers;
: een constante productiestroom van dikke fractie die
onafgebroken het hele jaar door plaatsvindt tijdens operationele
tijden, waarbij de ingangsmaterialen van redelijk constante
samenstelling zijn, zodat er geen grote fluctuaties in de
samenstelling van de geproduceerde dikke fracties plaatsvinden;
: uitvoeren van toezicht door of namens de CI op deelnemers op
de naleving van het bepaalde bij of krachtens Fertigarant of de
Fertigarant overeenkomst. Controles kunnen behelzen:
administratieve, geautomatiseerde, fysieke, visuele controles en
monstername en –onderzoek;
: natuurlijke- of rechtspersoon die een deelnemersovereenkomst
Fertigarant is aangegaan voor één specifiek genoemde
bedrijfslocatie, waarvan de overeenkomst niet is beëindigd;
: commissie belast met de beslechting in geschillen tussen
enerzijds deelnemers of belanghebbenden en anderzijds
regelinghouder of CI;
: uitwerpselen van voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden
dieren, daaronder begrepen de geheel of gedeeltelijk verteerde
maag- of darminhoud van deze dieren en mengsels van strooisel
met de uitwerpselen, alsook producten daarvan als bedoeld in de
Meststoffenwet onder artikel 1, lid 1, sub c;
: vaste mest, bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode
13 of 43, of een mengsel waarin mest met mestcode 13 of 43 is
opgenomen, zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling
meststoffenwet onder artikel 75, lid f, sub b;
: dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn als bedoeld in de
Uitvoeringsbesluit meststoffenwet onder artikel 1, lid 1, sub w;
: het collectieve woord-/ beeldmerk Fertigarant ten behoeve van:
- het aanbieden van een meststof, dat geproduceerd en
verhandeld is volgens de voorschriften neergelegd in
Fertigarant, aan geïnteresseerden;
- het communiceren over dergelijk meststoffen door aan
Fertigarant deelnemende bedrijven, evenals;
de herkenbaarheid van een bedrijfslocatie als deelnemer aan
Fertigarant;
: de AV Fertigarant en haar bijlagen zoals deze thans luiden of in
de toekomst zullen luiden, evenals het krachtens deze bepaalde:
Bijlage 1: Voorschriften Fertigarant (bestaande uit Bijlage 1:
Voorschriften Mestverwerkers met continue proces);
Bijlage 2: Certificatiecriteria Fertigarant;
Bijlage 3: Geschillenreglement Fertigarant;
Bijlage 4: Keurmerkreglement;
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20.
20. Kadasterpercelen

:

21.
21. Fertigarant-administratie

:

22.
22. Fertigarant-bedrijf
23.
23. Fertigarant-meststoffen

:
:

24. Fertigarant overeenkomst

:

24.
25. Kwaliteitszorgsysteem

:

25.
26. Laboratorium

:

▪:

26.
27. Meststoffen

27.
28. Mestverwerker

:

28.
29. Mestverwerkingsinstallati
e
29.
30. Onafhankelijke
monsternemende
organisatie of OMO
30.
31. Regelinghouder
31.
32. Secretariaat Fertigarant

:

32.
33. Voortschrijdend
gemiddelde
33.
34. Voorzitter

:

:

:
:

:

Bijlage 5: Fertigarant Overeenkomst;
Bijlage 6: Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties
Fertigarant;
Bijlage 7: Reglement College van Deskundigen Fertigarant;
percelen welke zijn geregistreerd met een eigen kadastrale
aanduiding bij het Kadaster;
alle bescheiden die in het kader van Fertigarant bewaard dienen
te worden;
bedrijfslocatie die overeenkomstig Fertigarant is gecertificeerd;
meststoffen die afkomstig zijn van een Fertigarant-bedrijf en die
volledig voldoen aan het bepaalde bij of krachtens Fertigarant;
schriftelijke overeenkomst, welke gesloten is tussen de
Certificerende Instantie en een deelnemer ten behoeve van een
specifieke bedrijfslocatie, waarin alle van toepassing zijnde
voorschriften als gesteld in Fertigarant van toepassing zijn
verklaard;
het geheel van organisatiestructuur, procedures, processen en
middelen die nodig zijn voor het implementeren van
kwaliteitszorg ten behoeve van het in stand houden van een
bepaald kwaliteitsniveau bij de productie van meststoffen;
een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
erkend laboratorium, geaccrediteerd voor
accreditatieprogramma AP05;
dierlijke meststoffen, ongeacht hun bestemming, en producten
die zijn bestemd om te worden toegevoegd aan grond of aan een
groeimedium en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen,
organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als
zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt
of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor planten en /
of te worden gebruikt als groeimedium en / of te worden
gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten als
bedoeld in de meststoffen;
het geheel van de productie-eenheden van een bedrijf op één
locatie bestaande uit één of meer installaties;
Installatie voor het behandelen of verwerken van meststoffen
van dierlijke oorsprong;
een door de Minister van Economische Zaken erkende
onafhankelijke monsternemende organisatie, geaccrediteerd
voor accreditatieprogramma AP06;
Stichting Mestafzetcontrole;
het secretariaat van de regelinghouder en het College van
Deskundigen;
Het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende
analyseresultaten;
De onafhankelijke voorzitter van de regelinghouder.

Beheer en toezicht
Artikel 2
De regelinghouder is belast met het beheer van en toezicht op de naleving van Fertigarant.
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College van Deskundigen
Artikel 3
1. Er is een College van Deskundigen Fertigarant (hierna CvD).
2. Het CvD is belast met advisering over de uitvoering van het in Artikel 2 bedoelde beheer en met
het (doen) houden van toezicht als bedoeld in Artikel 2.
3. De regelinghouder stelt in het ‘Reglement College van Deskundigen Fertigarant’ (Bijlage 7 bij de
AV Fertigarant) nadere regels met betrekking tot de samenstelling, taken en het functioneren
van het CvD.

Aanmelding / overeenkomst
Artikel 4
1. De deelnemer die wenst deel te nemen aan Fertigarant meldt zich in overeenstemming met de
Certificatiecriteria Fertigarant (Bijlage 2 van de AV Fertigarant) aan bij de Certificerende Instantie
(hierna CI).
2. Na aanmelding wordt in overeenstemming met de Certificatiecriteria Fertigarant de Fertigarant
overeenkomst (Bijlage 5 van de AV Fertigarant) gesloten, waarna vervolgens een
erkenningscontrole wordt uitgevoerd door de CI.
3. De kosten van de erkenningscontrole, komen voor rekening van de deelnemer.
4. In de Fertigarant overeenkomst dienen ten minste opgenomen te worden:
a) de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst sluit;
b) de naam, de rechtsvorm, het adres en de aard van het betreffende bedrijf van de natuurlijke
of rechtspersoon;
c) de bedrijfslocatie.
5. De Fertigarant overeenkomst waarin het bepaalde bij of krachtens de AV Fertigarant van
toepassing wordt verklaard, moet voldoen aan de voorschriften als gesteld bij of krachtens de AV
Fertigarant voor zover deze voorschriften op de desbetreffende overeenkomst van toepassing
kunnen zijn.
6. De Fertigarant overeenkomsten worden gesloten tussen:
a) de CI van Fertigarant, en
b) een deelnemer.
7. Op de Fertigarant overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Buitenlandse bedrijven
Artikel 5
1. Deelname aan Fertigarant staat tevens open voor buitenlandse bedrijven die voldoen aan het
bepaalde bij of krachtens Fertigarant of die voldoen aan minimaal gelijkwaardige garanties.
2. De regelinghouder beoordeelt op grond van hiertoe door hem vastgestelde criteria en op
schriftelijk verzoek van het betreffende buitenlandse bedrijf, of de garanties waaraan het
buitenlandse bedrijf meent te voldoen minimaal gelijkwaardig zijn aan de garanties die
Fertigarant biedt.
3. De CI beoordeelt of een buitenlands bedrijf voldoet aan het bepaalde in het eerste lid. De
beoordeling van het al dan niet voldoen aan garanties als bedoeld in het eerste lid, vindt niet
eerder plaats dan nadat de regelinghouder in overeenstemming met het tweede lid tot een
oordeel is gekomen over de gelijkwaardigheid.
4. De kosten van de in het tweede en derde lid bedoelde beoordeling(en), komen voor rekening van
de deelnemer.

Gelijkwaardigheid kwaliteitssystemen
Artikel 6
De regelinghouder kan een kwaliteitssysteem uit Nederland of uit een ander lidstaat van de EU, op
kosten van het bedrijf dat hiertoe een schriftelijke aanvraag indient, erkennen als een
kwaliteitssysteem die garanties biedt die minimaal gelijkwaardig zijn aan de garanties die Fertigarant
biedt.

Certificatie
Artikel 7
1. Indien naar het oordeel van de CI uit de erkenningscontrole blijkt dat de deelnemer voldoet aan
het bepaalde bij of krachtens Fertigarant en dat niet blijkt van bezwaren tegen deelname, vindt,
met afgifte van het certificaat Fertigarant, certificatie van het betreffende bedrijf voor de
betreffende bedrijfslocatie plaats.
2. De kosten ter zake van deelname aan Fertigarant komen voor rekening van de deelnemer die de
Fertigarant overeenkomst heeft gesloten met de CI.

Register
Artikel 8
1. De regelinghouder beheert een openbaar register waarin wordt bijgehouden welke deelnemers
met welke bedrijfslocaties zijn gecertificeerd in het kader van Fertigarant.
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2. Het register, bedoeld in het eerste lid, bevat van de deelnemers de naam,
bedrijfslocatie/vestigingsplaats, het Kamer van Koophandel-nummer en de status (gecertificeerd,
geschorst of uitgesloten)).
3. Het register is inzichtelijk via de website van de regelinghouder (www.fertigarant.eu).

Naleving Fertigarant
Artikel 9
Elke deelnemer is verplicht het bepaalde bij of krachtens Fertigarant – waaronder mede de
Certificatiecriteria Fertigarant (Bijlage 2) – en de Fertigarant overeenkomst strikt na te leven.

Wettelijke voorschriften
Artikel 10
Elke deelnemer is verplicht het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift van het land
waarin het bedrijf is gevestigd, betrekking hebbende op meststoffen, na te leven.

Meldingsplicht wijzigingen
Artikel 11
1. Elke deelnemer is verplicht om iedere wijziging op het bedrijf of in de bedrijfsvoering die van
invloed is / kan zijn op de Fertigarant overeenkomst (Bijlage 5 van AV Fertigarant), onverwijld
schriftelijk te melden aan de CI.
2. Als wijziging, als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste aangemerkt:
a) (tijdelijke) staking (van de exploitatie) van het bedrijf of de bedrijfslocatie;
b) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze waarop dit geschiedt;
c) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;
d) overdracht van het bedrijf of de bedrijfslocatie;
e) wijziging in NAW-gegevens en/of locatie van het bedrijf en/of bedrijfslocatie en/of KvKinschrijving;
f) wijziging in de procesvoering die van invloed kan zijn op kwaliteit van gereed product;
g) bestuurlijke boete en / of proces verbaal van NVWA of RvO wegens overtredingen van de
Meststoffenwet, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.
3. De CI kan naar aanleiding van een wijziging, als bedoeld in het eerste lid, een controle (laten)
uitvoeren op kosten van de deelnemer.

Voorschriften
Artikel 12
1. De voorschriften die door de deelnemers in acht dienen te worden genomen zijn opgenomen in
‘Voorschriften Fertigarant’ (Bijlage 1 van de AV Fertigarant). Elke type mestverwerker heeft haar

Algemene Voorwaarden
Fertigarant

Versie 1.0

Ingangsdatum:
01-11-2019

Positief advies CvD: 6
14-10-2019

Algemene Voorwaarden - Fertigarant
eigen voorschriften, welke opgenomen zijn in aparte bijlagen van de ‘Voorschriften Fertigarant’.
Hierin is:
Bijlage I: Voorschriften Mestverwerkers met continue proces.
2. De deelnemer is verplicht de bepalingen van de AV Fertigarant die voor zijn bedrijf van
toepassing zijn, het gestelde in de bijlagen bij de AV Fertigarant, evenals de Fertigarant
overeenkomst strikt na te leven.

Gebruiksrecht keurmerk Fertigarant
Artikel 13
1. De deelnemer verkrijgt met afgifte van het certificaat Fertigarant, het recht om het keurmerk
Fertigarant te gebruiken op bonnen, afrekeningen, facturen, uithangborden of anderszins, ten
behoeve van de herkenbaarheid van de bedrijfslocatie als Fertigarant bedrijf en ten behoeve van
het communiceren over de geproduceerde meststoffen.
2. De deelnemers die het gebruiksrecht, bedoeld in het eerste lid, hebben verkregen zijn uitsluitend
tot dit gebruik gerechtigd:
a) met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het Keurmerkreglement Fertigarant,
Bijlage 4 bij de AV Fertigarant;
b) zolang de Fertigarant overeenkomst en het gebruiksrecht niet zijn beëindigd of geschorst;
c) zolang het certificaat Fertigarant geldig is of niet geschorst is;
d) met betrekking tot de bedrijfslocatie waarvoor het certificaat is afgegeven.
3. Het keurmerk Fertigarant kent één verschijningsvorm, deze mag alleen volgens datgene gesteld
in artikel 4, eerste lid, onderdeel d en e van het Keurmerkreglement Fertigarant (Bijlage 4 van de
AV Fertigarant) worden gebruikt.
4. De kosten die betrekking hebben op het beheer, de uitreiking, en het gebruik van en toezicht op
het gebruik van het keurmerk Fertigarant komen voor rekening van de gebruiksgerechtigden.

Toezicht
Artikel 14
1. In het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Fertigarant of de
Fertigarant-overeenkomst worden door of namens de CI controles uitgevoerd ten aanzien van
deelnemers.
2. De controles ten aanzien van een bepaalde deelnemer kunnen zowel bij de betreffende
deelnemer als bij andere Fertigarant-bedrijven plaatsvinden.
3. De controlebevindingen van de controles worden beoordeeld door of namens de CI.
4. Ten aanzien van de controle en beoordeling, is het bepaalde bij of krachtens de
Certificatiecriteria Fertigarant (Bijlage 2 van de AV Fertigarant) van toepassing.
5. Indien de controles niet door of namens de regelinghouder worden verricht, toetst de
regelinghouder of een door hem aan te wijzen CI, periodiek evenals wanneer hij dat nodig
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oordeelt, of het toezicht op de naleving van Fertigarant effectief en efficiënt door de betrokken
organisatie wordt uitgevoerd.
6. De controles kunnen behelzen:
a) administratieve/geautomatiseerde controle;
b) fysieke / visuele controle;
c) monstername en -onderzoek.
Artikel 15
1. Ten aanzien van de controle, evenals toetsing door de regelinghouder, is het bepaalde in de
‘Certificatiecriteria Fertigarant’ (Bijlage 2 van de AV Fertigarant) van toepassing.
2. Indien de controle plaatsvindt door of namens een andere organisatie die belast is met het
beheer en toezicht op de naleving van Fertigarant dan wel de regelinghouder, dient een
controleprocedure te worden gehanteerd die overeenstemt met de ‘Certificatiecriteria
Fertigarant’(Bijlage 2 van de AV Fertigarant).
Artikel 16
Controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten, opgevraagde data en
gegenereerde data kunnen, al dan niet op aanvraag, door of namens de certificerende instantie
worden gemeld aan de regelinghouder en / of door de regelinghouder aangewezen instanties en / of
instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer het toezicht, de
opsporing en / of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften.

Toepassen van maatregelen
Artikel 17
1. Indien de CI vaststelt dat een deelnemer het bepaalde bij of krachtens Fertigarant of de
Fertigarant overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, wordt tegen de betreffende deelnemer
door de CI een maatregel toegepast.
2. Ten aanzien van het toepassen van maatregelen door de CI is het bepaalde bij of krachtens de
Certificatiecriteria Fertigarant (Bijlage 2 van de AV Fertigarant) van toepassing.
3. Toegepaste maatregelen kunnen – al dan niet op aanvraag – door of namens de CI worden
gemeld aan instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer de
toezicht, opsporing en /of de handhaving van wettelijke voorschriften.

Maatregelen
Artikel 18
1. De maatregelen bij niet, of niet behoorlijke, nakoming van het bepaalde bij of krachtens
Fertigarant en / of de Fertigarant overeenkomst kunnen bestaan uit (zie voor een uitwerking de
‘Certificatiecriteria Fertigarant’ bijlage 2 bij de AV Fertigarant):
a) een schriftelijke waarschuwing;
b) een herstelcontrole;
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c) schorsing;
d) uitsluiting;
e) het recht op het gebruik van het keurmerk door het betrokken Fertigarant-bedrijf in te
trekken;
f) een boete op te leggen die ten hoogste € 45.000,- beloopt per overtreding.
2. Bij niet of niet behoorlijke nakoming van het bepaalde bij of krachtens het ‘Keurmerkreglement
Fertigarant’ (Bijlage 4 bij de AV Fertigarant), door een deelnemer dat het gebruiksrecht op het
keurmerk heeft, is de CI die het gebruiksrecht aan de betrokken deelnemer heeft verleend
gerechtigd één of meer van de sancties zoals opgenomen in het ‘Keurmerkreglement
Fertigarant’, op te leggen en is daarnaast gerechtigd de Fertigarant overeenkomst, met de
betrokken deelnemer te beëindigen zonder dat enige ingebrekestelling of tussenkomst van de
rechter is vereist.

Geschillenprocedure
Artikel 19
1. Er is een geschillencommissie Fertigarant. De regelinghouder stelt in het ‘Geschillenreglement
Fertigarant’ (Bijlage 3 van de AV Fertigarant) regels met betrekking tot de samenstelling, de
taken, de bevoegdheden en het functioneren van de geschillencommissie Fertigarant.
2. Geschillen die mochten ontstaan over de inhoudelijke bepalingen van Fertigarant worden bij
wege van bindend advies beslecht door de geschillencommissie Fertigarant, waarbij de
deelnemer of belanghebbende en de regelinghouder partij zijn.
3. Geschillen die mochten ontstaan over aspecten die betrekking hebben op de certificatie zoals
uitgevoerd door de CI of maatregel opgelegd door de CI, worden, bij wege van bindend advies,
beslecht door de geschillencommissie Fertigarant, waarbij de deelnemer of belanghebbende en
de CI partij zijn.
4. Bij de behandeling van geschillen, waarbij de regelinghouder of de CI partij is, is het
‘Geschillenreglement Fertigarant’ (Bijlage 3 van de AV Fertigarant) van toepassing.

Opzegging
Artikel 20
1. De Fertigarant overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Beëindiging van de overeenkomst Fertigarant anders dan door middel van toepassing van een
maatregel, dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste één maand.
3. Bij het verstrijken van de opzegtermijn, bedoeld in het tweede lid, worden de betreffende
gegevens in het register, bedoeld in artikel 8, na zes maanden verwijderd.
4. Indien de betreffende deelnemer is geschorst en/of uitgesloten van deelname, blijft de
vermelding in het register als bedoeld in artikel 8, in afwijking van het bepaalde in lid 3,
gedurende 3 respectievelijk 6 maanden gehandhaafd.
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Retourneren bescheiden bij beëindiging of bij toepassing maatregel
Artikel 21
1. Indien deelname aan Fertigarant wordt beëindigd middels opzegging als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, dienen het certificaat Fertigarant en alle overige bescheiden die betrekking hebben
op deelname aan Fertigarant, vóór het einde van de opzegtermijn aan de CI te worden
geretourneerd.
2. Indien deelname van de deelnemer aan Fertigarant is geschorst en / of beëindigd middels het
toepassen van een maatregel als bedoeld in artikel 18, dienen het certificaat Fertigarant en alle
overige bescheiden die betrekking hebben op deelname aan Fertigarant, met onmiddellijke
ingang aan de CI te worden geretourneerd.

Wijziging Fertigarant en overeenkomst Fertigarant
Artikel 22
1. Wijzigingen in Fertigarant, die door de regelinghouder zijn vastgesteld, worden geacht in de
Fertigarant overeenkomst, door te werken. De betreffende deelnemers zijn verplicht deze
wijzigingen strikt na te leven en / of te doen naleven.
2. Wijzigingen in Fertigarant, genoemd in het eerste lid, worden door of namens de regelinghouder
bekend gemaakt aan de CI. De CI draagt zorg voor tijdige en volledige bekendmaking aan de
deelnemers.
3. Een digitaal exemplaar van Fertigarant kan worden opgevraagd bij de regelinghouder. Een
papieren versie kan worden opgevraagd bij de regelinghouder tegen betaling.
4. Fertigarant wordt openbaar gemaakt op www.fertigarant.eu.

Kosten
Artikel 23
Alle kosten, als bedoeld in Fertigarant, dienen binnen de daartoe gestelde termijnen – bij verzoek, op
vooruitbetaling – aan de CI te worden voldaan.

Uitvoering
Artikel 24
1. De regelinghouder kan bij besluit van de onafhankelijke voorzitter:
a) in uitzonderlijke situaties of in geval van calamiteiten over de in Fertigarant geregelde
onderwerpen bij uitvoeringsbesluit tijdelijke, kortdurende nadere voorschriften stellen en /
of;
b) in een daarvoor in aanmerking komend geval van het bepaalde tijdens of krachtens
Fertigarant, geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen en aan een zodanige ontheffing
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voorwaarden of voorschriften verbinden, bij welke niet, niet tijdige, of niet behoorlijke
nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt te zijn vervallen en / of;
c) een verleende ontheffing intrekken.
In geval dit besluit betrekking heeft op een bedrijf dat op basis van deelname aan Fertigarant een
vergunning van de Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft, zal het besluit
genomen worden na overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2. De deelnemers zijn verplicht de tijdelijke nadere voorschriften, bedoeld in het eerste lid, na te
leven en / of te doen naleven.
3. Bij bevindingen waarin de certificatiestandaard niet voorziet en waarmee in ernstige mate
afbreuk wordt gedaan aan de met Fertigarant na te streven doelen, kwaliteitseisen en/of het
imago van Fertigarant dan wel de mestverwerkende industrie, zoals:
a) het in gevaar brengen van de gezondheid van dieren;
b) het in gevaar brengen van de voedselveiligheid;
c) het in gevaar brengen van de volksgezondheid;
d) het schaden van de natuur en/of omgeving;
e) het in gevaar brengen van (het imago van) de mestverwerkende- en/of andere aan landbouw
gerelateerde sectoren;
f) het in gevaar brengen van het vertrouwen in/het imago van Fertigarant,
kan de Regelinghouder, bij besluit van de onafhankelijke voorzitter, de CI opdracht geven tot het
opleggen van een door de onafhankelijke voorzitter te bepalen maatregel als omschreven in
artikel 18 AV Fertigarant.

Slotbepalingen
Artikel 25
1. Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene Voorwaarden Fertigarant.
2. Dit reglement start op 1-11-2019.
Voor het bestuur,

Prof.dr.ir. R.B.M. Huirne
Voorzitter Stichting Mestafzetcontrole
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Bijlagen AV Fertigarant:
1.
Voorschriften Fertigarant, bestaande uit Bijlage I;
2.
Certificatiecriteria Fertigarant;
3.
Geschillenreglement Fertigarant;
4.
Keurmerkreglement Fertigarant;
5.
Fertigarant overeenkomst inzake de toepassing van de Algemene Voorwaarden Fertigarant;
6.
Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Fertigarant;
7.
Reglement College van Deskundigen Fertigarant;
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