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Werkdocument Fair Produce 

Datum: 03-01-2022 

Van kracht met ingang van: 01-01-2022 

Heeft betrekking op: Certificatie Schema Fair Produce versie 2022-01 

Dit werkdocument vervangt alle voorgaande werkdocumenten.  

 

A2: Heeft de onderneming en loonheffingsnummer van de Belastingdienst 

Interpretatie: Bij de beoordeling moeten ook de activiteiten onder alle subnummers 

worden gecontroleerd als deze invloed hebben op de scope van Fair Produce.  

 

A13 Is er in de onderneming een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie 

(RI&E) en is deze in te zien door de werknemers 

Interpretatie: In de interpretatie is het volgende opgenomen: ‘Stel vast dat in de RI&E 

opgenomen is hoe de onderneming omgaat met risico’s op besmettingen van 

medewerkers’. Hieronder vallen ook alle varianten van Covid-19 die gepubliceerd zijn 

door het RIVM. 

 

B. Eisen aan de personeelsadministratie 

In de tekst is het volgende opgenomen: ‘In het jaar dat Bevrijdingsdag een officiële 

feestdag is dient er ook een beoordeling plaats te vinden op verloningen op die dag’.  

Interpretatie: Per doelgroep (Teelt, Handel of Uitzenden) moet dit als volgt beoordeeld 

worden: 

- Handel: de cao is duidelijk, het is geen vrije doorbetaalde dag(meer). Dit 

moet bij een controle dan ook zo beoordeeld worden. 

- Teelt: de wetgever bepaalt dat het een nationale feestdag is maar er is, 

primair, niets geregeld m.b.t. beloning. Er hoeft dus niet doorbetaald te 

worden, wel moet gecontroleerd worden of door het niet werken op 

Bevrijdingsdag wel voldaan wordt aan betaling van het WML.  

- Uitzendbureau; De vigerende CAO van ABU/NBBU is leidend.  

 

 

D3: Word de inhouding voor huisvesting op het minimum(jeugd)loon gedan en 

wordt daarbij voldaan aan de vereiste voorwaarden 

Interpretatie: bij voorwaarde d staat ‘De huisvesting wordt aangeboden door een SNF-

gecertificeerde organisatie …….’. Indien huisvesting aangeboden wordt door een AKF 

gecertificeerde organisatie wordt ook aan voorwaarde d voldaan. 
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E: Loonheffingen  

Algemeen  

Indien de onderneming uitstel van betaling heeft gekregen van de Belastingdienst, dient 

de auditor te toetsen op de naleving van de door de Belastingdienst gestelde 

voorwaarden. Indien de onderneming voldoet aan de gestelde eisen van de 

Belastingdienst dient dit gezien te worden als een positieve beoordeling.  

Indien een onderneming een discussie heeft met de Belastingdienst en deze discussie 

loopt nog na de 3 maanden hersteltermijn, kan nogmaals een termijn van 3 maanden 

verleend worden om tot herstel te komen. De onderneming dient alle communicatie met 

de Belastingdienst direct er beschikking te stellen aan de certificatie instelling 

Voor het beoordelen van de situatie dienen de Certificerende Instellingen te toetsen of 

voldaan wordt aan eisen die de rijksoverheid stelt inzake bijzonder uitstel van betaling, 

de informatie hierover op de site van de Belastingdienst is hierbij leidend.  

 

J3: Is de huisvesting SNF gecertificeerd of is de werkgever AKF gecertificeerd 

Interpretatie: ABU en NBBU cao’s accepteren alleen SNF certificering. 

 

 


