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Inleiding
Bedankt voor uw interesse in het EKO-keurmerk Leer. U kiest er met het EKO-keurmerk Leer
voor om uw product en uw bedrijf te profileren met uw keuze voor een Europees leerproduct van
biologisch gecertificeerde dieren, waarbij de verwerkingsprocessen voldoen aan de gestelde
voorwaarden en worden uitgevoerd conform de best practices
Dit informatieblad geeft praktische uitleg over wat het EKO-keurmerk Leer voor uw bedrijf kan
betekenen en hoe u te werk gaat.
U kunt producten certificeren die voldoen aan de voorwaarden voor EKO-leer.

Publiciteit
Op de website van het EKO-keurmerk worden alle gecertificeerde ondernemingen vermeld. Ook de
promotie van het EKO-keurmerk Leer wordt door ons verzorgd. Wij helpen u met publiciteit en met
het opstellen van een concept persbericht.
Voor wie is het EKO-keurmerk Leer bedoeld?
Boeren, Leerverwerkers (waaronder looierijen), handelaren in leer en huiden, eigenaren van
halffabricaten en eindproducten.
Totstandkoming van het EKO-keurmerk Leer
EKO is hét bekende keurmerk voor betrouwbare biologische producten, nu ook voor
leerproducten. Het EKO-keurmerk Leer is ontwikkeld in samenwerking met experts en met
schakels in de keten.
Wij hopen uw bedrijf snel welkom te mogen heten!

3

1. Kern van het programma
De kern van het programma is:
- huiden afkomstig van biologisch gecertificeerde dieren
- de regio is Europa
- deelname staat open voor partijen die voorop lopen betreffende milieuvriendelijke verwerking waarbij
gebruik gemaakt wordt van de best practices gezien het huidige kennisniveau en stand der techniek
De voorwaarden zijn vastgesteld en gepubliceerd op de EKO website.

De belangrijkste regels van het EKO-keurmerk Leer:
A.
B.
C.
D.
E.

Aankoop van huiden van biologisch gecertificeerde dieren
Volledige scheiding en traceability
De verwerkingsactiviteiten zoals opslag, looien en finishen voldoen aan de EKO-voorwaarden
waarbij chemische stoffen op chemlijst met classificatie rood worden vermeden en
Eigen verantwoordelijkheid en eigen controle van de certificaathouder voor het aantoonbaar
voldoen aan de EKO-voorwaarden en het toepassen van best practices.
U vult de digitale zelfevaluatie in die beschikbaar wordt gesteld door Stichting EKO-keurmerk.

2. Toelatingsonderzoek en certificatie
1.

Offerte aanvraag door opdrachtgever
U vraagt bij EKO of bij de door EKO aangewezen inspectie-instelling een offerte aan voor het
totale toelatingsonderzoek, inclusief certificatie. Dit hangt af van de benodigde tijd voor
documentenonderzoek en inspectie. Evt. benodigde analyses en bijbehorende resultaten zijn
voor kosten opdrachtgever.

2.

Toelatingsonderzoek
De scope van het toelatingsonderzoek is vastgelegd in de getekende
overeenkomst. Na aanmelding, registratie en betaling krijgt u een
toelatingsonderzoek dat bestaat uit 2 delen, te weten:
- Documentenonderzoek
- Audit op locatie’(s)
De inspecteur maakt na review van de documenten een afspraak voor een
toelatingsonderzoek. Bij de documentenreview worden door de inspecteur de
ontbrekende punten of vragen aangegeven.
Tevens ontvangt u een planning voor de audit.
Voorbereiding voor het toelatingsonderzoek
Om uw certificaat te kunnen waarborgen is een aantal controlehandelingen nodig.
Met behulp van de voorwaarden en een digitale assesment kunt u zich op de certificatie
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voorbereiden door de genoemde stappen in uw bedrijfsvoering door te voeren.
Ter voorbereiding op het toelatingsonderzoek zijn voor u de volgende zaken van groot belang:
1.
U heeft een lijst van alle leveranciers.
2.
U toont aan hoe u de ingangscontrole waarborgt
3.
U beschikt over een organisatiestructuur en een aantoonbaar en werkend
kwaliteitssysteem
4.
5.
6.

U kunt aantonen dat uw werkwijzen geschikt is voor de EKO certificering.
U heeft een duurzaamheidsbeleid
U geeft aan hoe u het logo in uw marketing en communicatie gaat gebruiken.

De inspecteur zal binnen een week de rapportage van de inspectie (‘s) voor
akkoord versturen naar de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat akkoord met de
rapportage.
3.

Certificatie
Na het toelatingsonderzoek en het evt. toezenden van additionele informatie zoals vermeld op het
inspectierapport vindt er door EKO certificatie een beoordeling plaats, waarna het certificaat wordt
toegekend. Na ontvangst van alle benodigde documentatie geschiedt dit binnen 6 weken.

4.

Publicatie EKO-horeca leer
Na certificatie mag u zich onderscheiden met het EKO-keurmerk Leer en kunnen de producten
worden aangemeld / geregistreerd voor het EKO-keurmerk.

U mag dit logo gebruiken in directe relatie tot afzonderlijke producten die voldoen aan de Eko
voorwaarden voor leer. U mag reclame maken voor EKO-leer in relatie tot gecertificeerde
producten.

Geldigheid certificaat
Uw certificaat wordt verlengd, wanneer u aan de normen blijft voldoen.
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3. Toezicht na certificatie
Jaarlijkse controle
Er wordt een keer per jaar een inspectie uitgevoerd om te controleren of uw bedrijf nog
voldoet aan de voorwaarden. De inspecteur laat na inspectie een inspectierapport achter.
Onaangekondigde controles
Naast de jaarlijkse aangekondigde inspectie kan er ook een onaangekondigde controle plaatsvinden.
Dit is geen volledige inspectie, maar er wordt op een aantal punten gecontroleerd, bijvoorbeeld of de
traecibility op orde is en/of er wordt voldaan aan de verwerkingsvoorwaarden.
Meldingen
Indien er wijzigingen plaatsvinden die relevant zijn, dan dient de bij EKO aangesloten licentiehouder
deze wijzigingen door te geven. Ook overschrijdingen van bv. wettelijke voorschriften,
milieuvergunningen, of afwijkingen die voortkomen uit interne beheersmaatregelen of uit uitgevierde
analyses en/of tests dienen te worden gemeld bij EKO-Keurmerk.
Ook indien er een ontheffing nodig is dient deze vooraf te worden aangevraagd.

4. Kosten
Voor leer worden de uitvoeringskosten in rekening gebracht die afhankelijk zijn van de omvang, de
complexiteit en het aantal locaties. Hiervoor wordt op basis van de aangeleverde documenten een
offerte uitgebracht,
Bij het afzeggen van een toelatings- of inspectieafspraak binnen 10 dagen wordt € 150,excl. BTW in rekening gebracht.
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