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Onderdeel
Biodiversiteit
Criterium 2.5
Gewasbeschermingsmiddelen

Besluit
Bij het verbod van chemische gewasbeschermingsmiddelen op erven wordt het gehele
bouwblok bedoeld, exclusief de privé tuin/moestuin.

Versie
Vanaf
versie 2.0

Mobiliteit melkvee
Criterium 4.6 certificaat
klauwverzorging

De volgende tekst is toegevoegd als interpretatiebesluit: de melkveehouder met ruime
ervaring met klauwverzorging maar zonder hierboven (nog geldige) omschreven opleiding
moet binnen 2 jaar na ingang van het certificaat een opfriscursus klauwverzorging hebben
gevolgd, die verzorgd is door een gecertificeerde klauwverzorger (ingeschreven bij de
VVRP) die daarnaast in bezit is van een opleidingsakte voor het verzorgen van cursussen
of onderwijs.

Vanaf
versie 2.0

Uiergezondheid
Criterium 4.7 Deelname MPR

De volgende tekst is toegevoegd als interpretatiebesluit: de MPR moet minimaal iedere 6
weken plaatsvinden. Mocht de frequentie van 6 weken incidenteel en door overmacht niet
mogelijk zijn, dan wordt dit met reden genoteerd.

Vanaf
versie 2.0

De toetsing van MPR vindt administratief in plaats van fysiek plaats.
Aanwezigheid koeborstels
Criterium 4.10 koeborstel
jongvee en droge koeien

De volgende tekst is toegevoegd als interpretatiebesluit: onder ´goed werkende
schuurvoorziening´ valt dat een dier zowel kop, zijkant als rug moet kunnen borstelen.
De borstel moet daarvoor goed toegankelijk zijn (bijvoorbeeld niet in een hoek van de
leefruimte geplaatst) en op een zodanige hoogte dat het dier in de groep met de kop,
zijkant en rug bij de borstel kan. Bij dieren tot een leeftijd van 6 maanden kan hieraan
ook voldaan worden met alleen een verticale borstel.

Vanaf
versie 2.0

Randvoorwaarde
ketenregie
Criterium 5.4
deelnemerdossier

Op onderstaande tekst is conform besluit van het College van Deskundigen dierlijk het
navolgende interpretatiebesluit van toepassing:

Vanaf
versie 1.1
t/m 2.0

Het College heeft besloten om ten aanzien van de signaleringen die verklaard moeten
worden een op basis van expertise gebaseerde selectie van signaleringen toe te staan
waarvan is vastgesteld dat die voor On the way to PlanetProof relevante KLW-KPI’s
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kunnen beïnvloeden. Een overzicht van deze signaleringen zal worden gedeeld met de
certificatie-instelling en certificaathouders.
Elke deelnemer levert een lijst aan bij de ketenregisseur met daarin verklaringen voor alle
signaleringen vanuit de KLW. Waar nodig levert de deelnemer daarbij ondersteunende
documenten aan. De ketenregisseur controleert deze lijst. Dit dossier is beschikbaar bij de
administratieve audits van de ketenregisseur door de CI.
Broeikasgasemissie
Criterium 3.1
Broekasgasuitstoot in gram
CO2- equivalenten per kg
melk

De volgende tekst is aangepast om de beoordelingsrichtlijn:
Er is een rekenfactor ingebouwd om de CO2-emissies uit veengrond te
verdisconteren. Hierbij wordt uitgegaan van een correctie van 3,50 gram CO2-eq per kg
melk per procentpunt veengrond van het totale areaal van het bedrijf (bij 100%
veengrond wordt een correctie van 350 gram CO2-eq per kg melk toegepast).

Versie 1.0
t/m 2.0

Erkenning SNL
beheerpakketten
Criterium 2.6 Natuur en
Landschap

Aanvullend op pakket BBM 151 zijn SNL-pakketten N12.02 Kruidenrijk- en faunarijk
grasland en N13.01 weidevogelgrasland opgenomen in de lijst voor On the way to
PlanetProof Melk gewaardeerde pakketten. N12.02 en N13.01worden gelijkwaardig gezien
met BBM 151 en kunnen als extensief kruidenrijkgraslandpakketten worden meegerekend.
N13.02 is nu geen erkend pakket voor On the way to PlanetProof

Versie 1.0
t/m 2.0

Wijziging BBM pakket 171
Criterium 2.6 Natuur en
Landschap

De volgende tekst is aangepast in de omschrijving van pakket BBM 171:

Vanaf
versie 2.0

BBM 171 Bodemverbetering bouwland organische stof
Het opbrengen van organische stof heeft een positieve invloed op de bodemkwaliteit. Het
stimuleert de opbouw van bodemleven en zorgt dat het organisch stofgehalte van de
grond in balans blijft of zelfs toeneemt, wat weer zorgt voor een betere structuur, en het
vasthouden van water en voedingsstoffen.
Beheervoorschriften
• Het opbrengen van organische stof (maaisel, stro, Bokashi of compost) is verplicht.
• De organische stof wordt in één keer opgebracht binnen 2 weken na oogst van de
teelt.
Meldingsplicht:
• Na het opbrengen van de gewasresten dient u daarvan melding doen.
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Lijst erkende cursussen
Criterium 4.12 Periodieke
educatie dierenwelzijn en
diergezondheid

SMK heeft enkele cursussen toegevoegd aan de lijst met erkende cursussen voor criterium
4.12. De actuele lijst met cursussen is te vinden op de website van On the way to
PlanetProof.

Vanaf
versie 2.0

Toelichting
Bedrijfsnatuurplan
Criterium 2.7
Bedrijfsnatuurplan

Naar aanleiding van vragen over de randvoorwaarden en uitvoering van
bedrijfsnatuurplannen is een ‘Toelichting Bedrijfsnatuurplan’ op de website van On the
way to PlanetProof geplaatst.

Vanaf
versie 2.0
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