Vastgesteld door het bestuur op 27-11-2019
REGLEMENT DEELNAME STICHTING MONITORING VOEDINGSTUINBOUW (per 01-03-2020)

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Deelnemer: De ondernemer, respectievelijk de onderneming (werkmaatschappij of moedermaatschappij), die actief is in de
handel en/of verwerking van verse groenten en/of fruit, die zich bij de Stichting heeft aangesloten door digitale
aanmelding via het Food Compass portaal, en waarvan de aanvraag is geaccepteerd.
Stichting:
De Stichting Monitoring Voedingstuinbouw, statutair gevestigd te Den Haag, handelend onder de naam Food
Compass.
ARTIKEL 2

WERKINGSSFEER
Dit reglement is van toepassing op ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en bedrijfsmatig betrokken
zijn bij de handel in verse of bevroren groenten, fruit en paddenstoelen en die zich wensen aan te sluiten bij of
aangesloten zijn bij de Stichting.

ARTIKEL 3
1.
2.

AANVRAAG DEELNAME
Een aanvraag tot deelname wordt gedaan door digitale aanmelding via het Food Compass portaal.
Het digitale formulier dient te zijn ingevuld door de eigenaar van de onderneming, dan wel door degene die
blijkens het Handelsregister bevoegd is het bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Het staat de ondernemer vrij om de aanvraag tot deelname te doen als werkmaatschappij of als
moedermaatschappij. Als de aanvrager een moedermaatschappij is, dan moet deze in de aanvraag al haar
werkmaatschappijen vermelden die onder de werkingssfeer van dit reglement vallen (zie artikel 2).
Door de aanvraag onderwerpt de aanvrager zich aan al hetgeen bij of krachtens dit reglement is of wordt gesteld
en verklaart hij zich bekend met de inhoud van dit reglement en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te
zullen nakomen.
De Stichting beoordeelt de aanvraag en bericht de aanvrager schriftelijk omtrent zijn beslissing tot acceptatie of
afwijzing. Bij acceptatie ontvangt de deelnemer een registratienummer van de Stichting.
De beoordeling van de aanvraag geschiedt aan de hand van criteria die het bestuur in bijzondere en afzonderlijke
gevallen ter zake doende acht.
De deelnemer staat het de Stichting toe, indien dit door of namens de Stichting nodig wordt geacht, de door de
deelnemer opgegeven bedrijfsgegevens (bezoekadressen, productassortiment, omzetcategorie) te verifiëren bij
de betreffende deelnemer.

3.

4.

5.
6.
7.

ARTIKEL 4
1.
2.
ARTIKEL 5
1.
2.
ARTIKEL 6
1.
2.

3.

AFWIJZING VAN DE AANVRAAG
Een aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien de aanvrager heeft nagelaten de vereiste informatie te
verstrekken of aanvullende inlichtingen te verschaffen.
Een afwijzing van een aanvraag, geschiedt schriftelijk onder opgave van de reden tot afwijzing.
BESLUIT TOT DEELNAME
Het besluit tot deelname wordt genomen door het bestuur van de Stichting. Het bestuur van de Stichting heeft
deze taak gedelegeerd aan het bureau van Food Compass.
Aan het besluit tot deelname kunnen voorwaarden worden verbonden.
REGISTRATIE
De deelnemer wordt opgenomen in een Register van Deelname.
Het register omvat de naam en de vestigingsplaats van de deelnemer, de datum van start deelname en indien
van toepassing ook de datum van beëindiging van de deelname. Als de deelnemer een moedermaatschappij is,
dan omvat het register zowel de gegevens van de moedermaatschappij als ook de gegevens van de
werkmaatschappijen die door de moedermaatschappij zijn aangemeld en door de Stichting zijn geaccepteerd.
Het bureau van Food Compass draagt er zorg voor dat het register actueel is. De deelnemer is verplicht bij
wijziging van de in het register opgenomen gegevens daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Stichting. In
het bijzonder doet een deelnemende moedermaatschappij mededeling als er zich een wijziging voordoet in haar
samenstelling met betrekking tot de werkmaatschappijen die onder de werkingssfeer van dit reglement vallen.
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ARTIKEL 7
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ARTIKEL 8
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

RECHTEN VAN DE DEELNEMER
De deelnemer ontvangt een bevestiging dat de onderneming deelneemt aan de Stichting. Als de deelnemer een
moedermaatschappij is, dan wordt in de bevestiging gespecificeerd welke werkmaatschappijen door de
moedermaatschappij zijn aangemeld en door de Stichting zijn geaccepteerd.
Elk jaar organiseert Food Compass een deelnemersbijeenkomst waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd.
Residumonitoring
Food Compass kent 2 typen deelnemers: bedrijven die deelnemen aan de residumonitoring en het
microbiologisch onderzoeksprogramma, en overige relaties.
Een bedrijf dat deelneemt aan de residumonitoring heeft recht op een analyserapport, gekoppeld aan een voor
residuanalyse genomen monster bij de betreffende onderneming. Analyserapporten worden digitaal beschikbaar
gesteld in het Food Compass portaal waar ze toegankelijk zijn via gepersonaliseerde inloggegevens.
Alle deelnemers hebben recht op toegang tot de EWRS-database met daarin de anonieme analyseresultaten van
de sector.
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Een bedrijf dat deelneemt aan de residumonitoring neemt automatisch ook deel aan het microbiologisch
onderzoeksprogramma.
De resultaten van het microbiologisch onderzoeksprogramma worden na afloop van elk kwartaal besproken en
inhoudelijk beoordeeld door het Food Compass deskundigenpanel. Hierna ontvangen alle deelnemers deze
resultaten, geaggregeerd naar productgroepen per e-mail.
Elke deelnemer aan de residumonitoring en het microbiologisch onderzoeksprogramma ontvangt een
bevestiging van de aangewezen monsternemer nadat een monster is genomen bij de onderneming. Tijdens de
monstername kan op verzoek van de deelnemer een contramonster worden genomen dat door de onderneming
zelf bewaard wordt.
Elke deelnemer aan de residumonitoring en het microbiologisch onderzoeksprogramma heeft de mogelijkheid
om extra monsters te laten nemen op eigen verzoek. Voor deze extra monsters gelden tarieven die kunnen
worden opgevraagd bij het bureau van Food Compass via info@foodcompass.nl of 079-368 11 68.
VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER
De deelnemer dient vanaf het moment van de start van deelname blijvend te voldoen aan en zich te houden aan
al hetgeen bij of krachtens de statuten en de reglementen van de Stichting is bepaald.
Als de deelnemer een moedermaatschappij is, dan draagt deze er zorg voor dat de informatie die het verkrijgt
van de Stichting wordt gedeeld met de werkmaatschappijen die door de moedermaatschappij zijn aangemeld en
door de Stichting zijn geaccepteerd.
De deelnemer is verplicht de Stichting inlichtingen te verstrekken betreffende zaken die gevolgen kunnen hebben
op de werkzaamheden van de Stichting voor wat betreft de monsternames. In het bijzonder doet de deelnemer
onverwijld mededeling in het geval van:
De deelnemer verstrekt de Stichting bij de start van de deelname en voorts jaarlijks uiterlijk op 1 november een
overzicht voor zover bekend van het in het komende kalenderjaar te verwachten assortiment groenten, fruit en
paddenstoelen dat wordt verhandeld. Dit overzicht is gespecificeerd per vaste locatie (bezoekadres) waar opslag
van eigen producten plaatsvindt, met opgave per product van het land van oorsprong en van verhandeling in
welke periode van het jaar.
De deelnemer zal, indien dit door of namens de Stichting nodig wordt geacht, voldoende personeel en materiaal
beschikbaar stellen om een goed en vlot verloop van monsternames door de Stichting aangewezen
monsternemer mogelijk te maken.
De deelnemer zal, indien dit door of namens de Stichting nodig wordt geacht, de door de Stichting aangewezen
monsternemer inzage geven in de voorraad verse, ongesneden groenten, fruit en paddenstoelen van de
deelnemer, ook wanneer deze producten bij derden zijn ondergebracht.
De deelnemer staat toe aan de aangewezen monsternemer door de Stichting, monsters te nemen van verse
ongesneden groenten en fruit en paddenstoelen. De deelnemer staat ervoor in dat de monstername van de
producten kan plaatsvinden bij derden die producten van de deelnemer onder zich hebben.
De kosten van het bemonsterde product zijn voor rekening van de deelnemer.
De deelnemer draagt er zorg voor dat de gegevens die nodig zijn voor identificatie van de bemonsterde partij
worden vastgelegd.
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ARTIKEL 9
1.

2.
3.

4.

INLICHTINGEN, MONSTERNAMES EN DATA-VERZAMELING
De monstername, die in opdracht van de Stichting wordt uitgevoerd, is gericht op het bevorderen van de
voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten en fruit en onderzoek naar mogelijke
voedselveiligheidsrisico’s.
De Stichting informeert de deelnemer over de uitkomsten van de verschillende programma's zoals gespecificeerd
staat in artikel 7.
De gegevens die verzameld worden t.b.v. de residumonitoring en het microbiologische onderzoeksprogramma
zijn eigendom van de Stichting. De resultaten van het residuonderzoek worden geanonimiseerd ingebracht in de
EWRS-databank en bekend gemaakt aan de Stichting en de deelnemer. Rekening houdend met het feit dat de
gegevens vertrouwelijk door de Stichting beschikbaar zijn gesteld zijn, beslist de Stichting wie toegang heeft tot
de databank en op welk moment toegang verleend wordt. Het team Voedselveiligheid van het GroentenFruit
Huis heeft toegang tot de EWRS-databank t.b.v. de belangenbehartiging voor de groente- en fruitsector.
De gegevens die worden verkregen uit de databank zijn strikt vertrouwelijk en mogen door deelnemers en
andere EWRS participanten alleen voor interne doeleinden worden gebruikt.

ARTIKEL 10 FINANCIEN
1.
De deelnemer is een jaarlijkse contributie verschuldigd. De contributie wordt vastgesteld op basis van de omzet
van de deelnemer, en de contributietarieven worden gepubliceerd op de website van Food Compass. De
contributie in een kalenderjaar wordt gebaseerd op de omzet van de deelnemer in het vorige kalenderjaar.
2.
Betaling van de contributie geschiedt voorafgaand aan het kalenderjaar, waarin bemonsterd wordt. Hiertoe
stuurt de Stichting jaarlijks één nota aan de deelnemer, óók wanneer de deelnemer een moedermaatschappij is.
De contributie moet binnen 30 dagen worden betaald na ontvangst van een nota van de Stichting. Bij extra
monsters op verzoek van de deelnemer, worden de kosten daarvan separaat gefactureerd aan de deelnemer.
3.
Wanneer de deelnemer geen medewerking verleent aan de monstername, de monitoring of enige andere
verplichting jegens de Stichting, dan heeft de Stichting het recht om de kosten die hiervan het gevolg zijn op de
betreffende deelnemer te verhalen.
4.
Bij beëindiging van deelname aan de Stichting door de deelnemer tijdens een lopend kalenderjaar wordt geen
restitutie van (een gedeelte van) de contributie gegeven. Dit geldt ook voor een moedermaatschappij waarvan
tijdens een lopend kalenderjaar de samenstelling (m.b.t. haar werkmaatschappijen) wijzigt.
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID en GEHEIMHOUDING
1.
De Stichting, het bestuur of haar werknemers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele
bedrijfsschade, die een aanvrager of deelnemer lijdt ten gevolge van of verband houdend met de deelname, of
met gegevens of publicaties in het Food Compass portaal, tenzij sprake is van opzet of grove schuld of
nalatigheid.
2.
De Stichting zal, behoudens indien daartoe wettelijk verplicht of indien rechtstreeks verband houdende met haar
doelstelling, geen mededelingen doen over gegevens van de deelnemers behoudens de opgenomen gegevens in
het Register van Deelname.
ARTIKEL 12 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE DEELNAME
1.
De deelname vindt plaats voor onbepaalde tijd.
2.
De deelname eindigt:
- Bij de aanvraag van of het in de staat gesteld worden van faillissement of surséance van betaling van de
deelnemer;
- Bij de verkoop van de onderneming, waaronder begrepen het verlies van de feitelijke zeggenschap over de
onderneming door de deelnemer;
- Wanneer de deelnemer geen medewerking verleent aan de monstername, de monitoring of enige andere
verplichting jegens de Stichting;
- Door opzegging door de deelnemer met een opzegtermijn van zes volle kalendermaanden;
- Door opzegging door de Stichting met een opzegtermijn van zes volle kalendermaanden;
- Bij de beëindiging van de onderneming.
ARTIKEL 13 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1.
Het bestuur is bevoegd tot wijziging van dit reglement en de bijbehorende bijlagen. De deelnemer ontvangt
minimaal drie maanden van tevoren bericht over een wijziging en over de datum van inwerkingtreding van deze
wijziging.
2.
Het bestuur kan bepalen dat gedeelten van dit reglement, daaronder begrepen de bijbehorende bijlagen, of
wijzigingen op dit reglement, op een nader vast te stellen tijdstip in werking treden. Tussen het vaststellen van de
wijziging door het bestuur en de invoering daarvan, zit minimaal een termijn van drie maanden.
Reglement deelname Food Compass, ingaande 1 maart 2020
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