Aanvullende besluiten
On the way to PlanetProof Chain of Custody, versie CoC.1
Onderdeel
Criterium 1.3
Dienstverleners

Besluit
Dienstverleners dienen in de communicatie omtrent gecertificeerd product gebruik te
maken van het registratienummer van de opdrachtgever. In de eis over
dienstverleners wordt verduidelijkt hoe niet-gecertificeerde dienstverleners, zoals
webshops, mogen communiceren over het keurmerk:
•

Criterium 3.5
Alternatieve
certificaten
grondstoffen

Datum
02-12-2021

De dienstverlener die in opdracht van een keurmerkhouder communiceert over
gecertificeerd product, maakt hierbij gebruik van het registratienummer van de
keurmerkhouder (zijn opdrachtgever), tenzij de dienstverlener zelfstandig is
gecertificeerd (dan wordt het registratienummer van de gecertificeerde dienstverlener
gebruikt).

In criterium 3.5 zijn enkele alternatieve certificaten opgenomen voor grondstoffen
waarvoor geen On the way to PlanetProof certificatie mogelijk is (bijvoorbeeld
grondstoffen van buiten Europa). In de formulering wordt verduidelijkt dat
biologisch/EKO hierbij meetelt.
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Om dit samengestelde product met alternatieve grondstoffen als On the way to PlanetProof
product te kunnen afzetten, moet het product bestaan uit:
• Minimaal 75% gecertificeerde grondstoffen (On the way to PlanetProof, biologisch/EKO én
alternatieve grondstoffen),
• Waarvan minimaal 50% On the way to PlanetProof gecertificeerde grondstoffen.

Klimaat criteria

In een aantal klimaat gerelateerde criteria in hoofdstuk 3 (bewerken en verwerken van
producten), wordt de term CO2-emissie gebruikt waar eigenlijk broeikasgasemissie zou
moeten staan. Onder andere in criterium 3.19, 3.20 en 3.21. Om misverstanden te
voorkomen wordt in het schema de term CO2-uitstoot en CO2-emissie vervangen door
broeikasgasemissies.
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Criterium 2.5
Communicatie bij
retail

In criterium 2.5 was een deel van een oude concepttekst blijven staan. Hierdoor staat
er een verkeerde verwijzing naar de steekproefgrootte. De tekst in criterium 2.5 wordt
gecorrigeerd:
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Sancties bij afwijkingen communicatie – Bij retail
Communicatie over het product in de winkel (bijvoorbeeld schapkaarten, floordisplays, mobiles)
is alleen toegestaan in relatie tot On the way to PlanetProof gecertificeerde producten die vallen
onder het certificatieschema waarvoor de retailer is gecertificeerd.
Op basis van een steekproef op 20 onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde
producten in de winkelvestigingen,Van alle onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde
producten die in de steekproef voor de traceringstoetsen worden meegenomen, wordt in de
winkelvestigingen getoetst of de communicatie uitingen voldoen aan de communicatie-eisen.
Hierbij zijn de volgende corrigerende maatregelen bij afwijkingen in de communicatie uitingen
van toepassing:
• 0-2 afwijkingen: indien afwijkingen, dan binnen 1 maand herstellen, geen verdere sancties;
• 3 afwijkingen (minor): binnen 1 maand herstellen na constatering.
• 4-5 afwijkingen (major): binnen 1 maand na constatering onderbouwde verklaring van
oorzaak en zijn herstel- en preventieve acties uitgevoerd.
• >5 afwijkingen (major): binnen 1 maand na constatering onderbouwde verklaring van
oorzaak en zijn herstel- en preventieve acties uitgevoerd. Aanvullend vindt binnen 6
maanden een onaangekondigde extra steekproef in de betreffende winkelvestiging plaats.
Indien minder dan 20 onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in de
winkelvestiging aanwezig zijn, dan Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht de grootte van
de steekproef.

Criterium 4.2, 4.3,
4.4 en 4.6
Verpakkingseisen

Er worden richtlijnen voor steekproeven in de beoordelingsrichtlijnen voor de
verpakkingseisen opgenomen. Het betreft de volgende grijs gearceerde toevoegingen
in de beoordelingsrichtlijnen:
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Beoordelingsrichtlijn criterium 4.2 (de verpakking is functioneel)
- Controleer bij 2 producten of de verpakking invulling geeft aan tenminste één van de
functionaliteiten.
- Conserveren moet aangetoond worden met een rapport over het effect van de gebruikte
verpakking (bijvoorbeeld gasremmende werking of coating in materiaal)
- Informeren wordt aangetoond door een gebruiksaanwijzing.
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-

Distribueren wordt aangetoond via verpakkingskenmerken voor beschermen van kwetsbare
producten en/of mogelijk maken van transport van het product.
Doseren wordt aangetoond met een verpakkingsopening waarmee een afgemeten
hoeveelheid uit de verpakking is te halen.
Portioneren moet worden aangetoond met onderzoeksresultaten over benodigde hoeveelheid
(portiegrootte) per persoon. Controleer of de gebruikte portiegrootte hierop aansluit.

Beoordelingsrichtlijn criterium 4.3 (voer de recyclecheck uit)
- Controleer of de recyclecheck is ingevuld voor allede verpakkingen die worden gebruikt voor
On the way to PlanetProof producten.
- Controleer fysiek bij 2 producten of de verpakking overeenkomt met wat in de recyclecheck
is ingevuld. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking.
Beoordelingsrichtlijn criterium 4.4 (vormvaste kunststof verpakkingen zijn
recyclebaar)
- Controleer bij 2 producten of de vormvaste kunststof verpakkingen geen uitkomst op geel,
oranje of rood niveau hebben.
- Controleer aan de hand van de factuur voor de afvalbeheersbijdrage aan het Afvalfonds
Verpakkingen of een korting is berekend voor de vormvaste kunststof verpakkingen. Een
geel, oranje of rood niveau levert geen korting op.
Beoordelingsrichtlijn criterium 4.6 (gebruik van gerecycled materiaal)
- Controleer fysiek bij 2 producten of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de
hand van een monster van de primaire verpakking.
- Bepaal het aandeel gerecycled materiaal op basis van het gewicht van de verpakking.
- Controleer administratief of gebruikte indicatie(s) voldoen aan ISO 14021.

Tekstuele correcties

Enkele tekstuele correcties:
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Criterium 1.4 en 1.6

- Controleer uitvoering van segregatie procedure in de praktijk via kwantitatieve
traceringstoets(en) binnen het bedrijf;

Criterium 1.6
•

Communicatie over het product in de winkel (bijvoorbeeld schapkaarten, floordisplays,
mobiles) is alleen toegestaan in relatie tot On the way to PlanetProof gecertificeerde
producten die vallen onder het certificatieschema waarvoor de retailer is gecertificeerd.

Criterium 5.22
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•

productie en verkoop On the way to PlanetProof producten per jaar (in kg of stuks) conform
de eisen en beoordelingsrichtlijnen van het betreffende certificatieschema en voert deze uit.
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