
Aanvullende besluiten On the way to PlanetProof Plantaardige Producten 2021 (PP.4)

De meest recent toegevoegde aanvullende besluiten zijn in onderstaande tabel grijs gearceerd.

Criterium Besluit Datum besluit

Bijlage 1 Als gevolg van de hoge phytophthora infestans druk wordt de actieve stofnorm voor de 
teelt van consumptieaardappelen in 2021 verhoogd. De verhoging bedraagt 3,5 kg 
a.s./ha voor teeltduur tot 4 maanden (totaal 8,5 kg a.s./ha) en  3,7 kg a.s./ha bij 
teeltduur langer dan 4 maanden (totaal 11,2 kg a.s./ha).

30-7-2021

Bijlage 1 De actieve stofnorm voor de teelt van uien (plant en zaai) en sjalot wordt in 2021 met 3 
kg/ha verhoogd vanwege de verhoogde druk van valse meeldauw.

12-7-2021

10.21 De volgende tekst is toegevoegd aan de beoordelingsrichtlijn van criterium 10.21 voor 
de plek waar de auditor de producten selecteert voor de traceertoetsen:

“Als de retail organisatie centraal inkoopt en de registratie van ingekomen producten in 
de winkel is identiek aan de uitgeleverde producten die zijn geregistreerd in het 
distributiecentrum, dan mag de auditor de partij(en) voor de traceertoets kiezen in het 
distributiecentrum.”

Overigens bezoekt de auditor nog steeds de winkelfilialen die zijn geselecteerd voor de 
jaarlijkse inspectie, om daar op de communicatie eisen te controleren.

11-2-2021

2.10 De actieve stofnorm voor kroten/ rode biet is met 1,0 kg verruimd van 2,5 kg naar 3,5 
kg. 

24-6-2021

Bijlage 2b 
Lijst Groene 
middelen, laag-
risico stoffen 
en 
Basisstoffen

De volgende werkzame stoffen zijn met toekenning van een bonuspunt toegevoegd aan 
de lijst met groene middelen, laag-risico stoffen:

- Cerevisane (FU)
- koemelk (FU)
- extract van uienbollen (Allium cepa L.) (FU)

Deze werkzame stoffen zijn in de EU geclassificeerd als laag-risicostof, en voldoen 
daarmee aan de voorwaarden die On the way to PlanetProof stelt voor dit type 
middelen. 

24-6-2021

Algemeen Er zijn per 1 juni 2021 vier wijzigingen doorgevoerd in de Algemene 
Certificatievoorwaarden (twee inhoudelijke en twee redactionele):

 •In artikel 17.3 zijn voorwaarden opgenomen als een certificaathouder wil overstappen 
naar een andere certificatie-instelling. De voorwaarden voor dossieroverdracht tussen 
certificatie-instellingen waren niet volledig, daarom is een verwijzing naar de IAF MD 
2:2017 opgenomen en artikel 3d toegevoegd.

 •In bijlage 2 zijn de voorschriften opgenomen waar een certificaat dat door de 
certificatie-instelling wordt uitgereikt aan moet voldoen. Bij de schema evaluatie voor 
On the way to PlanetProof voor Plantaardige producten is door de Raad voor Accreditatie 
opgemerkt dat het product dat op het certificaat wordt vermeld niet volledig 
overeenkomt met de producten en teeltsystemen waarvoor bij dat schema gecertificeerd 
kan worden. Er wordt daarom een opmerking toegevoegd dat bij certificaten voor On the 
way to PlanetProof Plantaardige producten ook het teeltsysteem op het certificaat moet 
worden vermeld.

 •Een tekstuele verduidelijking bij de verwijzing naar de plek waar de 
communicatievoorschriften per keurmerk te vinden zijn.

 •Een redactionele wijziging in bijlage 1 met definities. Er stond “natuurlijke of 
rechtspersoon”. Dit kan voor verwarring zorgen; het gaat om de twee juridische 
entiteiten die een aanvraag kunnen doen. Namelijk een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon. Het is daarom redactioneel aangepast naar “natuurlijke persoon of 
rechtspersoon”.

1-6-2021

2.13 Ter verduidelijking met welke frequentie de zelf-inspectie van spuitapparatuur moet 
plaatsvinden is de tekst van de eis aangevuld: 

”Voor alle spuitapparatuur geldt: indien jaarlijks zelf-inspectie plaatsvindt, kan de 
wettelijke frequentie van de keuring van de apparatuur voor het toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen aangehouden worden. De zelf-inspectie vindt plaats in de  
jaren tussen de officiële keuringen in.  Daarbij is een…. ”

12-1-2021


