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BO GARNALEN 

 

Procedure controle handelsnormen voor BO Garnalen 

 

 

Control Union voert de controles uit op de handelsnormen en aanvullende vereisten in de garnalensector 

in opdracht van de BO Garnalen. De punten waarop gecontroleerd wordt door Control Union staan 

beschreven in het controleplan. Daarnaast geeft de onderstaande procedure weer hoe er gehandeld 

moet worden bij niet naleving van de afspraken.  

 

Control Union voert controle uit bij de officieel erkende afslagen. Er is afgesproken dat de afslag melding 

moet doen bij Control Union voor 15:00u de dag voordat er gezeefd wordt. Control Union zorgt er dan 

voor dat er altijd een controleur aanwezig is tijdens het zeven tenzij Control Union anders besluit. 

Hierdoor vindt er in principe 100% controle plaats op de afslagen in Nederland. Met de introductie van 

cameratoezicht kan toezicht op afstand plaatsvinden.  

 

Indien de controleur van Control Union constateert dat de afspraken die de BO Garnalen gemaakt heeft 

niet worden nageleefd dan moet dit gelijk kenbaar gemaakt worden bij de betreffende afslag. De afslag 

moet dan gelijk een corrigerende maatregel invoeren, of er wordt een tijdbestek afgesproken met 

Control Union wanneer de corrigerende maatregel ingevoerd moet zijn. Daarnaast rapporteert Control 

Union bij het secretariaat van de BO Garnalen over de overtreding en het verdere verloop. Indien de 

afslag op moment van constatering door Control Union niet binnen het afgesproken tijdsbestek een 

corrigerende maatregel invoert, dan zal het sanctiebeleid in werking treden. Het secretariaat wordt in 

alle gevallen geïnformeerd over het verloop. Het secretariaat zal naar het bestuur communiceren op het 

moment dat het sanctiebeleid in werking treedt.  

 

Indien de overtreding een tekortkoming betreft dan zal Control Union aan het secretariaat en de afslag 

rapporteren wanneer de tekortkoming verholpen is. In alle gevallen van definitieve overtredingen zal het 

bestuur geïnformeerd worden.  

 

 


