Aanvullende besluiten
Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten BVP14 t/m BVP16
Onderdeel

Besluit

Datum

Gebruik naam
PlanetProof
Algemene eisen
criteria CIW, CA.1,
CMPP.1 t/m CMPP.4

Om internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten mogelijk te
maken, introduceert SMK een nieuwe naam: on the way to PlanetProof. Deze nieuwe naam is
beschikbaar voor keurmerkhouders die met hun producten voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook
handelsbedrijven en retailers kunnen voor gebruik van PlanetProof worden gecertificeerd.

11-05-2017

Per 11-05-2017 is het mogelijk om te certificeren voor PlanetProof. Hiervoor zijn de Algemene Eisen
Milieukeur en de aanvullende besluiten voor PlanetProof van toepassing.
Voor de aanvullende besluiten voor PlanetProof zie het onderdeel “Aanvullende besluiten aanvulling
PlanetProof” onderaan dit document. Voor certificering van PlanetProof zijn zowel de geel gearceerde
besluiten en de huidige Algemene Eisen Milieukeur van toepassing.
Tarieven gebruik
naam PlanetProof
Algemene eisen
PlanetProof

Op 11-05-2017 is het aanvullende besluit gepubliceerd dat naast Milieukeur ook de nieuwe naam “on
te way to PlanetProof” gebruikt mag worden. Voor gebruik van de naam PlanetProof golden tot
voorheen aparte tarieven. Per 1 oktober 2017 zijn de tarieven voor afdracht van PlanetProof en
Milieukeur aan elkaar gelijkgesteld conform de lagere tarieven voor Milieukeur. De actuele tarieven
zijn te vinden op de website van On the way to PlanetProof (zie deze link).

01-10-2017

De tekst in de aanvullende besluiten voor PlanetProof is als volgt aangepast (zie pagina 3):
Kosten van certificatie Milieukeur en PlanetProof
[…] Milieukeurproducten mogen als PlanetProof worden afgezet en vice versa. Als een bedrijf zowel producten
onder de naam Milieukeur als PlanetProof afzet, wordt de afdracht voor het gehele bedrijf gebaseerd op de
tarieven van PlanetProof.

Productgroepen –
zuivel
Paragraaf 1.1
toelichting
productgroepen

Het College van Deskundigen agro/food besluit om zuivel als aparte productgroep in het
certificatieschema Bewerkte en Verwerkte Producten op te nemen. Aansluitend op de herziening van
het certificatieschema, wordt onderzocht of er specifieke eisen in het schema moeten worden
opgenomen voor het verwerken van zuivelproducten.
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01-11-2018

Enkelvoudig
product – kaas
Paragraaf 1.1
productdefinitie
Gecertificeerde
grondstoffen en
inspoeling
Paragraaf 1.1
productdefinitie

Het College van Deskundigen agro/food besluit dat kaas PlanetProof waardig is, als het op
gewichtsbasis voor minimaal 90% uit één grondstof bestaat, waarbij deze grondstof volledig
PlanetProof en/of biologisch/EKO is gecertificeerd.

01-11-2018

Per product wordt vastgesteld of de grondstoffen On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Bij de
verwerking van zuivelproducten is er sprake van inspoeling van niet-gecertificeerde melk.

01-11-2018

Het ontvangen van rauwe melk (van de boerderij) en het maken van zuivelproducten is gedeeltelijk
een continu proces, waarbij extra spoelingen of reinigingen bij overgang van niet-gecertificeerde
melk naar PlanetProof-melk vanuit milieu-oogpunt niet wenselijk zijn. Zo vindt er bijvoorbeeld
mening plaats bij het lossen van de melk bij de fabriek, bij het thermiseren van de melk en bij
kaaspasteurs. Hierdoor kan er een klein percentage vermenging met niet gecertificeerde melk
plaatsvinden in het verwerkingsproces. Deze mengzones worden geaccepteerd, mits
zuivelverwerkers ernaar streven deze te minimaliseren.
Het College van Deskundigen besluit om onvermijdelijke inspoeling van fracties niet-gecertificeerde
melk, als gevolg van transport, verwerking en ontvangst, toe te staan. Randvoorwaarde is dat de
verwerker inzichtelijk maakt welke fracties inspoeling, waar in het productieproces plaatsvinden én
dat deze inspoeling maximaal 6% bedraagt.

Barrièrecoating
verpakking
Criterium VP.1

Het College van Deskundigen agro/food besluit om de uitzondering voor verpakkingen met een
barrièrecoating met maximaal 5% EVOH, ook te laten gelden voor kaas.
Aan criterium VP1 wordt toegevoegd:
- Verpakkingen van zure en vette producten (kaas, gepasteuriseerde producten, vleesproducten
en zuurkool) mogen maximaal 5% EVOH als barrièrecoating bevatten.

01-11-2018

Verder besluit het College van Deskundigen om een uitzondering te maken voor verpakkingen met
een barriérecoating van polyamide (PA) voor kaas.
Barrièrecoating
verpakking
Criterium VP.1

Het College van Deskundigen agro/food besluit om de uitzondering voor verpakkingen met een
barrièrecoating van EVOH bij kaas breder toe te passen. Verpakkingen van kaas die dunner zijn dan
52 µm mogen een barrièrecoating van EVOH bevatten van meer dan 5%.
Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitzondering. Tijdens de uitwerking van specifieke criteria voor
zuivelverwerkers (in de herziening van Bewerkte en Verwerkte Producten) wil het College weten
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13-02-2019

welke alternatieve verpakkingsmaterialen en aanvullende maatregelen nodig zijn om de
verpakkingen verder te verduurzamen.
Gecertificeerde
grondstoffen voor
productgroep
zuivelproducten
Paragraaf 1.1
productdefinitie

Per product wordt vastgesteld of de grondstoffen On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Als
bepaalde grondstoffen niet onder On the way to PlanetProof te verkrijgen zijn, dan kan dit met
biologisch gecertificeerde grondstoffen worden ingevuld. Omdat er nu ook criteria zijn ontwikkeld
voor On the way to PlanetProof melk, heeft het College van Deskundigen het volgende besloten:
Voor zuivelproducten geldt dat de grondstof melk volledig (100%) uit On the way to PlanetProof
gecertificeerde melk moet bestaan.

01-12-2018

Het besluit dat in november is genomen, om een beperkt percentage inspoeling bij zuivelproducten
toe te staan, blijft gelden.
Eisen voor bedrijven
die kaas en/of
boter portioneren

Doordat een aantal elementen niet relevant zijn voor bedrijven die kaas portioneren (en verpakken),
kunnen zij niet voldoen aan het minimaal aantal punten dat met de keuzemaatregelen behaald moet
worden. Hoe moet hiermee worden omgegaan?
Bedrijven die kaas en/of boter portioneren (versnijden), en zelf geen product bereiden, dienen alleen
te voldoen aan de relevante verplichte eisen in het schema Bewerkte en Verwerkte Producten.
In tabel 1 zijn alle onderdelen uit het schema Bewerkte en Verwerkte Producten opgenomen en is
aangegeven voor welk type bedrijf de verschillende onderdelen verplicht zijn. Bedrijven die alleen
portioneren (en verpakken) worden vrijgesteld van:
- het minimaal te behalen punten met de keuzemaatregelen (criterium A1.2),
- een deel van de verplichte eisen voor het milieuzorgsysteem (criterium M1, M1a, M1b, M1d en
M2). Dit betreft het gasverbruik (verwarming is niet relevant), dieselverbruik (heftrucks vaak
niet relevant) en waterverbruik (niet relevant omdat reiniging plaatsvindt met
schuiminstallaties of een vochtige doek).
N.B. In de lopende herziening kunnen bepaalde onderdelen nog aangescherpt worden. Dit speelt
bijvoorbeeld bij de verpakkingseisen. Vanuit SMK zullen we certificaathouders zoveel mogelijk
betrekken bij dit herzieningstraject.
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11-04-2019
Voor boter
besluit per
20-02-2020

Tabel 1:
Betreffende hoofdstuk(ken)

Productiebedrijven

Handelsbedrijven

Algemene certificatievoorwaarden (apart document)
Hoofdstuk 1: criteria m.b.t. productieproces van alle
productgroepen
1.2 eisen voor bewerkte en verwerkte producten
1.3 milieuzorgsysteem
1.4 verpakkingen
1.5 afval
Keuzemaatregelen (milieuzorg, verpakkingen en afval)
Hoofdstuk 2: criteria m.b.t. productieproces van
specifieke productgroepen
Hoofdstuk 3: algemene eisen
3.1 algemene eisen voor keurmerkhouder
3.2 Track & Trace
3.3 Ketenregie

Ja

Ja

Bedrijven die
portioneren
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Indien bedrijf dit product
verwerkt

Nee
Nee
Indien het bedrijf verpakt
Nee
Nee
Nee

Nee
Deels**
Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Indien ketenregie wordt
toegepast
Ja

Ja (deels)*
Ja
Indien ketenregie wordt
toegepast
Ja

Ja (deels)*
Ja
Indien ketenregie
wordt toegepast
Ja

3.4 Communicatie

* In hoofdstuk Algemene eisen wordt per eis aangegeven of de eis van toepassing is bij productiebedrijven en/of handelsbedrijven.

Vakbekwaamheid
bij onderhoud
koelinstallaties
Criterium M7

In criterium M7 is opgenomen dat de monteur die het jaarlijks onderhoud pleegt aan de
koelinstallaties aantoonbare kennis van zaken heeft. Sinds de aanscherping van de wetgeving
rondom persoonsgegevens is het lastiger om te controleren of een bevoegd monteur het onderhoud
heeft uitgevoerd. Er wordt een alternatief toegevoegd om de vakbekwaamheid van de monteur te
controleren via een bedrijfscertificaat van het ingehuurde onderhoudsbedrijf.
Het criterium wordt als volgt aangevuld:
Jaarlijks koelinstallaties onderhouden door een vakbekwaam monteur. Aan te tonen door een geldig
persoons- of bedrijfscertificaat gerelateerd aan de stof die in het bedrijf/de leidingen wordt
toegepast.
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22-05-2019

Enkelvoudig
product –
roomboter
Paragraaf 1.1
productdefinitie
Nieuw criterium
schaarsteregling
Hoofdstuk
Algemene Eisen

Het College van Deskundigen agro/food besluit dat kaas en roomboter PlanetProof waardig is, als het
op gewichtsbasis voor minimaal 90% uit één grondstof bestaat, waarbij deze grondstof volledig
PlanetProof en/of biologisch/EKO is gecertificeerd.

12-09-2019

Het College van Deskundigen agro/food besluit om een schaarsteregeling voor seizoensgebonden
plantaardige grondstoffen in het schema Bewerkte en Verwerkte Producten op te nemen. Het
criterium en bijlage met randvoorwaarden (zie het onderdeel “Bijlage schaarsteregeling” onderaan dit
document) worden opgenomen in het schema. Daarnaast wordt op de PlanetProof website een
aanvraagformulier gepubliceerd (dit formulier heet “Formulier verzoek tot verruiming eis i.v.m.
schaarste”).

01-10-2020

Criterium
Schaarsteregeling
• Indien er zich situaties voordoen die buiten de
invloedsfeer van de producent liggen en
vergaande negatieve consequenties zouden
hebben voor de beschikbaarheid van de
betreffende grondstof, bestaat de mogelijkheid
een beroep te doen op de schaarsteregeling. In
dat geval kan een verwerker een ontheffing
aanvragen bij SMK voor verlaging van het
aandeel gecertificeerde grondstoffen in het
eindproduct. Zie Bijlage x voor de voorwaarden
voor gebruikmaking van de schaarsteregeling en
de te volgen procedure.

Beoordelingsrichtlijn en interpretatie
- Controleer of een ontheffing is verkregen in geval
van schaarste van grondstoffen.
- Controleer track & trace en of gewaarborgd is dat
eindproducten voldoen aan de eisen voor
gecertificeerde grondstoffen.
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Aanvullende besluiten aanvulling PlanetProof
De Algemene Eisen Milieukeur en onderstaande geel gearceerde aanvullende besluiten zijn per 11-05-2017 van toepassing op de
certificering van PlanetProof. Dit geldt voor de volgende Milieukeurschema’s:
• Plantaardige producten Open teelt
• Plantaardige producten Bedekte teelt
• Bewerkte en Verwerkte Producten

Certificatie-Instelling – Werkwijze (CIW)
Kosten van certificatie Milieukeur en PlanetProof
De certificatie-instelling brengt éénmalig aanvraagkosten bij het bedrijf in rekening. Indien van toepassing zal de certificatie-instelling
daarnaast jaarlijks afdrachten in rekening brengen bij de certificaathouder. De tarieven voor afdracht worden door SMK vastgesteld en
aan de certificatie-instelling bekend gemaakt via de bijlage van de licentie-overeenkomst. Bij wijzigingen in de tarieven wordt door SMK
aan de certificatie-instelling een nieuw tarievenblad toegestuurd. Het tarievenblad wordt tevens gepubliceerd op de websites van SMK. De
afdracht geldt per kalenderjaar waarin een bedrijf (een deel van het jaar) gecertificeerd is. Milieukeurproducten mogen als PlanetProof
worden afgezet en vice versa. Als een bedrijf zowel producten onder de naam Milieukeur als PlanetProof afzet, wordt de afdracht voor het
gehele bedrijf gebaseerd op de tarieven van PlanetProof.
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Voorbeeld certificaat
Het certificaat moet minimaal de onderstaande onderdelen bevatten:

_______________________ verklaart dat het product/de dienst _______________________________
(naam certificatie-instelling)
(productsoort/dienst + eventuele merknaam)

van ________________________
(naam en adres certificaathouder)

<Logo Keurmerk*>
voldoet aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur X / Barometer Y niveau Z, dat werd vastgesteld door het Centraal
College van Deskundigen Milieukeur agro/food van SMK.

Van toepassing is het certificatieschema:
Code en volgnummer certificatieschema
:
Certificaatgegevens:
Registratienummer
Afgiftedatum certificaat
Geldigheid certificaat

: (afkorting certificatie-instelling + uniek nummer, max. 10 posities)
:
: (onbepaald tenzij door de certificatie-instelling anders aangegeven)*

Ondertekening:
Plaats
Handtekening
Ondertekend door

:
:
:

Actuele informatie over gecertificeerde producten/diensten en certificatieschema’s is gepubliceerd op de websites van SMK
*zie voorschriften logogebruik in hoofdstuk “Communicatie (CA)”
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Communicatie - Algemeen (CA)
Milieukeur, PlanetProof en de Barometers zijn geregistreerde keurmerken van SMK die bedoeld zijn voor Milieukeur, PlanetProof of Barometers
gecertificeerde producten en diensten. Bij toepassing van Milieukeur, PlanetProof en/of Barometer (logo)uitingen zijn de hieronder opgenomen eisen en
richtlijnen van toepassing.
(Logo)uitingen
Nr.
Eis
CA.1 Toepassing van Milieukeur, PlanetProof en/of Barometer
(logo)uitingen is uitsluitend toegestaan:
na schriftelijke goedkeuring van de certificatieinstelling. Toestemming wordt verleend aan de
certificaathouder die verantwoordelijk is voor het
correct gebruik van (logo)uitingen. Gebruik van het
logo door certificaathouders is niet verplicht.
onder vermelding van het unieke registratienummer
van de certificaathouder. Dit nummer wordt verstrekt
door de certificatie-instelling. Bij dit unieke
registratienummer moet altijd de naam of afkorting
van de certificatie-instelling staan vermeld.
in de communicatie-uitingen van de certificaathouder
in relatie tot de producten of diensten met een
Milieukeur, PlanetProof en/of Barometer certificaat.
indien deze in grootte en opvallendheid de product-,
merk- en/of handelsnaam niet overtreft. Suggereren
dat Milieukeur, PlanetProof en/of Barometer een
handelsmerk zou zijn is niet toegestaan.

Toelichting
Voor uitvoering van de logo’s zie
‘Richtlijnen logo’ op de websites van
SMK
Neem bij twijfelgevallen of vragen
over logogebruik contact op met uw
certificatie-instelling of SMK.
Het unieke registratienummer heeft
bijvoorbeeld de volgende vorm
SGS1234567.
Indien één certificaathouder voor
meerdere certificatieschema’s
gecertificeerd is via één certificatieinstelling, kan deze certificatieinstelling dit onder hetzelfde
registratienummer toestaan.
Het Milieukeurcertificaat is een
product/dienstcertificaat en géén
bedrijfscertificaat. De
Milieukeur(logo)uitingen met het
unieke registratienummer zijn dus
altijd product/dienst gerelateerd. Niet
toegestaan in communicatie is
(voorbeeld): “Bedrijf X heeft
Milieukeur”; wél toegestaan is
(voorbeeld): “Bedrijf X heeft
Milieukeur voor dienst Y”.
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Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle op
naleving
communicatie eisen
Uniek
registratienummer
wordt gecontroleerd
op:
▪
Websites/Social
Media
▪
Reclamefolders
▪
Verpakkingen
▪
Advertenties
▪
Posters
▪
Etc.

Niveau
Major

Communicatie – Milieukeur en PlanetProof (CMPP)
Toepassing Milieukeur (logo)uitingen
Nr.
CM.1

Eis
Het Milieukeurlogo mag mét of zonder de
toevoeging ‘Een duurzame keuze’ door de
certificaathouder worden toegepast in
communicatie-uitingen. (zie hieronder)

-

-

De Milieukeur(logo)uiting mag niet permanent
worden aangebracht op meermalig te gebruiken
verpakkingen.
Het toepassen van Milieukeur(logo)uitingen op
communicatiedragers en/of (handels)documenten
is niet mogelijk indien deze (ook) gebruikt worden
voor communicatie van niet-Milieukeur
gecertificeerde producten of diensten, tenzij
duidelijk staat aangegeven op welke
producten/diensten het Milieukeurcertificaat
betrekking heeft en voor welke niet. Op
handelsdocumenten dient dit op regelniveau te
worden aangegeven.

Toelichting
Voor (grafische) uitvoering van het logo
zie ‘Richtlijnen logo Milieukeur’. U kunt
deze downloaden via www.milieukeur.nl
of aanvragen per e-mail via smk@smk.nl
De slogan 'Milieukeur - een duurzame
keuze' is geregistreerd bij de
Slagzinnencommissie van het
Genootschap van Reclame (GvR) onder
nummer 1001033.
SMK handhaaft de regels die zijn
gedeponeerd voor het voeren van naam
en logo Milieukeur. In dit verband
verwijst SMK naar het Reglement
Certificatiesysteem Milieukeur van 11
maart 2010, artikels 4 (Beeldmerk) en 5
(Juridische bescherming Milieukeur) en
deponering van het collectieve woord/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau
(12-08-1992/registratienummer
0516647). Ook de algemene
voorwaarden van de Milieu Reclame
Code zijn van kracht.
Wanneer een samenwerkingsverband
van verschillende individuele
keurmerkhouders in algemene zin wil
communiceren over Milieukeur, dan
moet het keurmerk zonder
registratienummer worden gebruikt.
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Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle op naleving
communicatie eisen op
communicatiedragers:
Websites/Social Media
Briefpapier
Reclamefolders
Verpakkingen
Advertenties
Posters
Catalogi
Brochures
Handelsdocumenten
(offertes, facturen,
leverbonnen,
assortimentslijsten
e.d.)
Etc.

Niveau
Major

Toepassing PlanetProof(logo)uitingen
Nr.
CMPP.1

Eis

-

-

De PlanetProof(logo)uiting mag niet permanent
worden aangebracht op meermalig te gebruiken
verpakkingen.
Het toepassen van PlanetProof(logo)uitingen op
communicatiedragers en/of (handels)documenten
is niet mogelijk indien deze (ook) gebruikt worden
voor communicatie van niet-PlanetProof
gecertificeerde producten of diensten, tenzij
duidelijk staat aangegeven op welke
producten/diensten het PlanetProofcertificaat
betrekking heeft en voor welke niet. Op
handelsdocumenten dient dit op regelniveau te
worden aangegeven.

Toelichting
Voor (grafische) uitvoering van het logo
zie ‘Controle en richtlijnen gebruik logo
PlanetProof’. U kunt deze downloaden
via www.milieukeur.nl of aanvragen per
e-mail via smk@smk.nl
SMK handhaaft de regels die zijn
gedeponeerd voor het voeren van naam
en logo PlanetProof. In dit verband
verwijst SMK naar de deponering van
het collectieve woord-/beeldmerk bij
Benelux Merkenbureau (31-102016/registratienummer 0998240). Ook
de algemene voorwaarden van de Milieu
Reclame Code zijn van kracht.
Wanneer een samenwerkingsverband
van verschillende individuele
keurmerkhouders in algemene zin wil
communiceren over PlanetProof, dan
moet het keurmerk zonder
registratienummer worden gebruikt.

Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle op naleving
communicatie eisen op
communicatiedragers:
Websites/Social Media
Briefpapier
Reclamefolders
Verpakkingen
Advertenties
Posters
Catalogi
Brochures
Handelsdocumenten
(offertes, facturen,
leverbonnen,
assortimentslijsten
e.d.)
Etc.

Niveau
Major

Milieukeur en PlanetProof (logo)uitingen door Ketendeelnemers
Nr.
CMPP.2

Eis
Keten-deelnemers dienen het registratienummer van
de ketenregisseur (=certificaathouder) te vermelden bij
toepassing van het Milieukeur of PlanetProof logo.

Toelichting
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Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle op naleving
eisen op
communicatiedragers:
Websites/Social
Media
Briefpapier
Reclamefolders
Verpakkingen
Advertenties
Posters
Catalogi

Niveau
Major

-

Brochures
Handelsdocumenten
Etc.

Informatie Milieukeur en PlanetProof
Nr.
CMPP.3

Eis
Indien een tekst over Milieukeur of PlanetProof op de
verpakking van een product of in relatie tot een dienst
wordt geplaatst mag het volgende worden vermeld: ‘De
criteria van Milieukeur zijn ontwikkeld door SMK en
komen tot stand met medewerking en inbreng van
deskundigen van producenten-, consumenten- en
milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke
instituten en overheid. Meer informatie over Milieukeur
of PlanetProof? SMK, Alexanderveld 7, 2585 DB Den
Haag, www.smk.nl’.

Toelichting

Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle op naleving
communicatie eisen op
communicatiedragers:
Websites/Social
Media
Briefpapier
Reclamefolders
Verpakkingen
Advertenties
Posters
Catalogi
Brochures
Handelsdocumenten
Etc.

Niveau
Minor

Toelichting

Beoordelingsrichtlijn
Audit/controle:
Verpakkingen
Schriftelijke
toestemming SMK

Niveau
Major

Eigen claims
Nr.
CMPP.4

Eis
Het is niet toegestaan om eigen milieuclaims op de
verpakking van een Milieukeur of PlanetProof
gecertificeerd product te vermelden. Indien de
certificaathouder andere (erkende) milieuclaims wenst
te hanteren, dient te worden voldaan aan de Milieu
Reclame Code en moet schriftelijk toestemming van
SMK (via de certificatie-instelling) worden verkregen.
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Bijlage schaarsteregeling
Binnen het On the way to PlanetProof (Milieukeur) certificatieschema voor Bewerkte en Verwerkte Producten zijn eisen opgenomen ten
aanzien van het gebruik van gecertificeerde grondstoffen. Deze grondstoffen dienen On the way to PlanetProof (of biologisch)
gecertificeerd te zijn.
Indien er zich situaties voordoen die buiten de invloedsfeer van de producent liggen en vergaande negatieve consequenties zouden
hebben voor de opbrengst van de betreffende grondstof, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de schaarsteregeling.
Deze regeling geldt indien extreme weersomstandigheden tegenvallende oogsten tot gevolg hebben, waardoor knelpunten ontstaan
met de beschikbaarheid van On the way to PlanetProof grondstoffen voor be- en verwerkers.
In dat geval kan een verwerker een verzoek indienen bij SMK voor verlaging van het aandeel gecertificeerde grondstoffen in het
eindproduct.
Het College van Deskundigen agro food zal het verzoek behandelen en een besluit nemen over het al dan niet toestaan van een
verruiming. SMK zal dit besluit uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek kenbaar maken aan de aanvrager.
Het verzoek zal uitsluitend in behandeling worden genomen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Het formulier “Verzoek tot verruiming eis i.v.m. schaarste” (te downloaden van de website www.planetproof.eu) dient volledig en
naar waarheid ingevuld te zijn.
• Aanvullend met de aanvraag is meegestuurd: de bewijzen van inzet alternatieven en onderbouwing van de betreffende grondstof
en assortiment.
• Uit de aanvraag moet blijken dat het maximale is gedaan om het mogelijke tekort aan gecertificeerde grondstof te voorkomen
zonder gebruik te maken van de schaarsteregeling.
• Uit de aanvraag moet blijken dat het maximale zal worden gedaan om de tekorten zo klein mogelijk te houden en zo veel mogelijk
duurzamere grondstoffen te gebruiken.
• Er wordt maximaal bij 2 opeenvolgende oogsten een aanvraag voor de schaarsteregeling gedaan.
Punt 3 en 4 moeten tenminste via de volgende punten inhoudelijk onderbouwd worden door de verwerker:
• Er is voor de start van de teelt een marge van tenminste 10% extra areaal in de leveringscontracten met On the way to
PlanetProof teler(s) opgenomen.
• Het is aantoonbaar niet mogelijk om On the way to PlanetProof of biologische grondstoffen uit een andere regio in te kopen.
• Er is aantoonbaar geen mogelijkheid (meer) tot overzaaien of nateelt.
• Aangetoond wordt welke marges benut kunnen worden in het assortiment: bijv. samengestelde producten waarin ruimte is voor
het bijmengen van niet gecertificeerd grondstof.
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Onderbouwd moet worden waarom een deel van de productie (batches) niet geleverd kunnen worden zonder On the way to
PlanetProof logo.
De aanvraag betreft nooit meer dan 10% verlaging van de norm voor het aandeel gecertificeerde grondstoffen in het eindproduct
(bij enkelvoudige producten dient minimaal 85% uit gecertificeerde grondstof te bestaan).
Uit de aanvraag moet blijken dat grondstof die als alternatief wordt bijgemengd tenminste aan wettelijke eisen voldoet.
De manier waarop de aanvrager gaat communiceren over de tijdelijke toepassing van de schaarsteregeling voor zijn product. Deze
communicatie moet tenminste omvatten:
o Een openbaar bericht met contactgegevens van de verwerker.
o Inhoudelijke uitleg voor afnemers/consumenten waarom er minder gecertificeerde grondstof in het product aanwezig is en
hoe lang dit zal zijn.
o De batchnummers die verbonden zijn aan deze tijdelijke toepassing van de schaarsteregeling.

De kosten voor aanvraag van ontheffing via de schaarsteprocedure bedragen € 500,-.
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