
Stappenplan certificering St. Fair Produce Nederland 
 
 
STAP 1: 
Vraag een informatiepakket aan bij de St. Fairproduce Nederland via info@fairproduce.nl.Wij mailen u 
dan informatie over Fair Produce, de normen, de regelementen en een aanmeldingsformulier. De 
meest recente normen en reglementen staan steeds op www.fairproduce.nl.  
 
STAP 2: 
Vul het aanmeldingsformulier uit het informatiepakket in en mail / stuur het naar de Stichting Fair 
Produce Nederland (de gegevens staan op het formulier). U geeft hiermee aan dat u bekend bent en 
instemt met de reglementen van de St. Fair Produce Nederland. 
Wij geven uw gegevens vervolgens door aan VRO. Zij nemen contact met u op. 
 
STAP 3: 
VRO stuurt u een vragenlijst op. U wordt verzocht deze vragenlijst zo spoedig mogelijk volledig in te 
vullen en naar VRO te mailen (info@vro.nl) of per post te sturen (VRO Certification b.v., Stationsweg 
78f, Postbus 2037, 2990 DA Barendrecht 
 
STAP 4: 
Op basis van de ingevulde vragenlijst wordt door VRO beoordeeld of u ook daadwerkelijk in 
aanmerking kunt komen voor het keurmerk FP NL. Indien er vanuit de VRO nog vragen zijn naar 
aanleiding van de ingevulde vragenlijst wordt er met u contact opgenomen.  
 
STAP 5: 
VRO stuurt een factuur voor auditkosten. Bij de factuur zit een aanvraagformulier voor de Colland 
subsidie die de eerste 50 telers die aan Colland afdragen kunnen krijgen (wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt). 
 
STAP 6: 
Nadat u de factuur betaald heeft zal een medewerker van VRO contact met u opnemen om een 
afspraak in te plannen. Indien u een datum bent overeengekomen wordt dit bevestigd met een 
afspraakbevestiging. Tevens wordt een bijlage meegestuurd met een overzicht van welke documenten 
ten tijde van de audit beschikbaar moeten zijn om de controle uit te kunnen voeren. 
 
STAP 7: 
Naar aanleiding van de bevindingen van de audit wordt een concept rapportage aan u verzonden. U 
heeft (indien noodzakelijk) tien werkdagen de tijd om inhoudelijk op de bevindingen te reageren. 
Hierna zal de rapportage geanonimiseerd aan het bestuur van de Stichting Fair Produce Nederland 
worden voorgelegd. Bij de beoordeling weet het bestuur dus niet om welk bedrijf het gaat. Het bestuur 
neemt de uiteindelijke beslissing op basis van de bevindingen van VRO. 
 
STAP 8: 
De projectleider van Fair Produce zal U een terugkoppeling geven over de beslissing welke het 
bestuur van FP NL heeft genomen. 
 
Als het bestuur besluit u te certificeren wordt uw bedrijf opgenomen in het register. Dit register is 
beschikbaar via www.fairproduce.nl. Als u wordt afgewezen communiceren we dat aan u maar verder 
aan niemand, uw gegevens zijn in dat geval alleen bij VRO, het secretariaat en de projectleider van 
Fair Produce bekend. Ook bestuursleden weten niet welke bedrijven worden / zijn afgewezen. 
 
 
Vragen of opmerkingen? 
Bel met 073 – 217 32 41 of mail met info@fairproduce.nl. 
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