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De meest recent toegevoegde interpretatievragen zijn in onderstaande tabel grijs gearceerd.

Criterium Kernwoord Vraag/opmerking Antwoord Datum 
publicatie

3.10 Ongeploegde akker Wordt hier bedoeld een ‘onbewerkte akker’? Je kunt n.l. ook een 
lichte grondbewerking uitvoeren, waarbij je gewasresten helemaal 
in de toplaag mengt met grond, hetgeen de vertering en het 
bodemleven bevordert.

Het betreft hier beloning voor een akker ‘met in de winter overbijvende stoppel of gewasresten van 
het geoogste gewas”. Ongeploegd moet hier dus gelezen worden als niet-ondergewerkt.

25-02-2021

4.9 Rooigewassen Wat is de definitie van PlanetProof van rooigewassen? Rooigewassen zijn gewassen waarvan de eindproducten ondergronds groeien en bij de oogst worden 
“gerooid”, bijvoorbeeld aardappelen, wortelen, bieten, pastinaak, knolselderij, wortelpeterselie. Dus 
gewassen die een verdikte wortel, een bol of een knol vormen die in z’n geheel geoogst wordt. 

25-02-2021

5.7 Kunstmeststrooier Als een bedrijf een kunstmeststrooier heeft, maar deze niet 
gebruikt in het gewas dat gecertificeerd wordt, moet de strooier 
dan toch gekeurd zijn? 

Nee, als de keurmerkhouder kan aantonen dat de aanwezige strooier niet wordt gebruikt in het te 
certificeren gewas (dus alleen in gewassen die niet worden gecertificeerd) hoeft niet aan deze eis te 
worden voldaan en hoeft dus geen keuringsbewijs overlegd te worden. 

25-02-2021

10.26 Logo Wat wordt er bedoeld met het vragen van goedkeuring aan de 
certificatie instelling voor het logo gebruik?

Keurmerkhouders kunnen op onze site een logo aanvragen, en inzien wat de voorwaarden zijn. Het is 
aan de CI om te communiceren naar de certificaathouders dat het logogebruik volgens de eisen (eis 
10.26) moet gebeuren, en om evt. foutieve interpretatie recht te zetten. Voordat een certificaathouder 
gaat communiceren, moet hij toestemming vragen aan de CI door het te gebruiken logo format aan de 
CI te sturen. Pas na goedkeuring mag het logo daadwerkelijk gebruikt worden op de producten. Dit 
zou standaard gemeld moeten worden tijdens de inspectie.

18-12-2020

5.16 Opbrengstkaarten Wat wordt precies bedoeld met opbrengstkaarten? Bedoeld wordt dat extra informatie over percelen, verkregen door middel van remote sensing (info 
verzameld vanuit de lucht met satellieten) of door middel van sensoren op landbouwwerktuigen, wordt 
geanalyseerd en benut om preciezer inzet van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen mogelijk te 
maken.  

18-12-2020

Bewerkte en 
verwerkte 
producten

Bewerkte en verwerkte 
producten

Indien er bewerkingen plaatsvinden op het teeltbedrijf, moet het 
bedrijf dan worden gecertificeerd voor het schema bewerkte en 
verwerkte producten?

Voor de beperkte bewerkingen ‘afsnijden’ en ‘schillen’ van geoogst On the way to PlanetProof product 
op het teeltbedrijf (zowel eigen teelt als bijkoop) geldt de uitzondering dat hiervoor geen certificering 
voor bewerkte en verwerkte producten hoeft plaats te vinden.

17-4-2020

Certificatie-
voorwaarden

Vermelding van de scope 
op certificaten in het geval 
van handels-en 
verpakkingsbedrijven

Wat moet er vermeld worden op het PlanetProof certificaat? Certificering van On the way to PlanetProof plantaardige producten betreft altijd productcertificering. 
Op het certificaat moet daarom in ieder geval het product / de producten / de productgroep 
vermeld worden die gecertificeerd is/zijn. Dit geldt zowel voor productie- als voor handels- en 
verpakkingsbedrijven. Om te verduidelijken dat handelsbedrijven en verpakkingsbedrijven niet worden 
gecontroleerd op alle eisen van het schema, wordt op het certificaat gespecificeerd dat het gaat om 
certificering van het product/ de producten bij een productiebedrijf/ handelsbedrijf of 
verpakkingsbedrijf én wordt vermeld aan welke eisen zij voldoen:

- productiebedrijven: voldoen aan alle eisen van het schema
- handelsbedrijven: voldoen aan de eisen voor handelsbedrijven, dit betreft hoofdstuk 10: algemene 
eisen, track & trace en communicatie eisen
- verpakkingsbedrijven: voldoen aan eisen voor handelsbedrijven én aan de verpakkingseisen

Als productiebedrijven naast productie ook handelsactiviteiten hebben (inkoop en verkoop), worden
deze activiteiten automatisch mee-gecertificeerd (het betreft namelijk hetzelfde certificatieschema).

Als handelsactiviteiten of verpakkingsactiviteiten in een aparte B.V. zijn belegd, dan wordt deze B.V. 
zelfstandig gecertificeerd.

31-3-2020

5.9 Keuring kunstmeststrooier Mag een medewerker van een teler die de juiste papieren heeft om 
kunstmeststrooiers te keuren ook de strooier op het eigen bedrijf 
keuren?

Nee, dat is niet toegestaan. De keuring moet worden uitgevoerd door een organisatie die ervaren is in 
het uitvoeren van de keuringen conform de richtlijnen van de EN 13739. 

14-2-2020



Criterium Kernwoord Vraag/opmerking Antwoord Datum 
publicatie

Leeswijzer Niveau van de eisen Op pagina 5 staat beschreven dat een teler met zelf afmelden kan 
voorkomen dat het certificaat geschorst wordt. Wanneer mag een 
teler na afmelding weer onder PlanetProof  aanleveren?

Bij de volgende teelt, of bij meerjarige teelten de producten in de volgende teeltcyclus kunnen weer 
worden aangeleverd onder On the way to PlanetProof.

14-2-2020

1.2 Berekening 
broekasgasemissie

Betreft de berekening een kalenderjaar, of de jaarcyclus van een 
teelt? En moeten de gegevens van de klimaatcomputer of die van 
het energiebedrijf worden ingevuld worden ingevuld?

Dit mag vrij worden gekozen, als de periode maar maximaal 52 weken is. Hiervoor dienen de facturen 
van het energiebedrijf gebruikte te worden. Indien de periodes van teelt en facturen niet helemaal 
gelijk lopen moet er voldoende overlap (80%) zijn.

14-2-2020

1.8 Duurzame energie kan met de rekenmodule broeikasgasemissie het % duurzame 
energie voor open teelten worden berekend?

Ja, dat kan met de optie 'open teelt' onderaan de gewaslijst. Het kan ook via de aparte rekenmodule 
voor open teelten

14-2-2020

8.9 Klimaatdoek Zijn de bonuspunten ook van toepassing in geval van een 
permanent schermdoek?

Nee, de keuzemaatregel is bedoeld voor het meermalig gebruik van materiaal voor de afdekking van 
gewassen of stektunnels, ten opzichte van het slechts eenmalig gebruik ervan. Schermdoeken in 
kassen vallen hier niet onder.

14-2-2020

10.1/Bijlage 1 Te certificeren gewassen Ik teel groentegewassen (kruiden /sla) in een teeltruimte onder 
LED-verlichting zonder natuurlijk daglicht. Mijn teelt valt niet 
onder glasgroenten en is evenmin opgenomen bij de cellenteelten. 
Kan mijn gewas/teelt gecertificeerd worden?

Ja, uw teelt kan gecertificeerd worden, indien uw gewas is opgenomen in de lijst gewassen onder 
groenten. De hier genoemde actieve stofnorm is van toepassing, evenals de overige eisen voor de 
bedekte teelt op substraat. 

18-11-2019

10.12 massabalans Mag een auditor in het winkelschap een partij kiezen om terug te 
traceren tot aan het ingekochte product, maar waarbij de 
massabalans wordt gecontroleerd bij het distributiecentrum? 

Ja, dit mag. Als op de facturen voor afnemers (kassabon voor klant supermarkt) de gecertificeerde 
producten niet zijn gespecificeerd, dan hoeft er geen massabalans op winkelniveau gemaakt te 
worden. De massabalans van de geselecteerde partij dient wel kloppend te zijn vanaf inkoop door de 
retailorganisatie tot aan de levering aan de winkelvestiging. Overigens dient ook op winkelniveau 
gecontroleerd te worden op de communicatie op het product, schap, folder, website, en andere 
mogelijke middelen. Communicatie is alleen toegestaan in relatie tot On the way to PlanetProof 
gecertificeerde producten. 

18-11-2019

Algemeen Checklist Hoe moet de auditor omgaan met eindbalansberekening. 
Welke checklist moet hij daarvoor gebruiken. Het compenseren 
van 52 maluspunten is in de praktijk onwerkbaar. 

Bij reeds gecertificeerde bedrijven controleer je:
 -Eindcontrole voorgaande jaar
 -Controle lopende jaar

In 2020 gebruik je daarvoor de volgende checklists:
 -Eindcontrole 2019: checklist van 2019 (is al ingevuld bij audit in 2019)
 -Controle 2020: checklist 2020

Je vult dus twee verschillende checklists in (die van voorgaand jaar zal al grotendeels ingevuld zijn).

5-6-2019

0.1 Checklist Voor de eis van het invullen van de checklist, voldoet hierbij de 
checklist van bijvoorbeeld Agrifirm ook?

Ja, dat voldoet. Het is van belang dat de keurmerkhouder voorafgaand aan de audit een checklist 
invult, bijvoorbeeld de SMK checklist of de checklist van Agrifirm. De inspecteur vult tijdens de 
inspectie de SMK checklist in en stuurt dit naar SMK.

5-6-2019

Bijlage 1 Te certificeren gewassen Een teler teelt drie gewassen: zaaiuien, plantuien en sjalot. Zijn 
vraag is of het mogelijk is om alleen de plantuien en sjalot te 
certificeren. Is dit mogelijk, of vallen deze drie gewassen alle drie 
onder het gewas ui?

Ja, dat is mogelijk. In bijlage 1 is onderscheid gemaakt tussen de gewassen zaaui, plantui en sjalot. 5-6-2019

8.3 Reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen

Mag een middel dat als gewasbeschermingsmiddel op lijst I staat, 
maar niet als reinigingsmiddel, dan toch gebruikt worden als 
reinigingsmiddel?

Enkel gewasbeschermingsmiddelen en biocides staan in de ricisolijsten in bijlage 2c vermeld. Voor 
reinigingsmiddelen geldt eis 8.3

5-6-2019

2.10 Actieve stofnorm Er zijn nu een aantal a.s.-normen die op basis van teeltduur hoger 
of lager zijn (o.a. aardbei, spruiten). Hoe definiëren we een maand 
langer telen waarvoor dan een hogere norm telt?

Een maand langer telen' moet worden geïnterpreteerd als een hele maand of een deel van een maand. 
Dat betekent dat vanaf één dag langere teeltduur de extra ruimte mag worden geteld. 

5-6-2019



Criterium Kernwoord Vraag/opmerking Antwoord Datum 
publicatie

2.3C Gewasbeschermings
middelen

De laatste bullet van eis 2.3-C: Wij communiceren dat telers 
slechts 1 maluspunt per werkzame stof herbicide hoeven te 
rekenen ongeacht het aantal toepassingen. SGS geeft aan dat dat 
alleen geldt als daadwerkelijk betreffende herbicide met een LDS 
systeem gebruikt wordt, in andere gevallen voor elke behandeling 
een maluspunt moet worden geteld.

Per toegepaste actieve stof van herbiciden wordt maximaal één maluspunt per teelt toegekend. Dit is 
ongeacht het aantal toepassing, en ongeacht of LDS daadwerkelijk wordt toegepast of niet.

5-6-2019

8.3 Reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen

Maluspunt voor gebruik chloorhoudende reinigingsmiddelen.
Er was een audit bij een paddenstoelenteler die na elke vlucht een 
keer met een chloorhoudend middel reinigde. Hij heeft 52 vluchten 
per jaar. Discussie met de auditor was of teler 1 maluspunt moest 
rekenen of 52 maluspunten. 

Voor het berekenen van de maluspunten voor reinigings- en ontsmettingsmiddelen wordt dezelfde 
systematiek toegepast als voor gewasbeschermingsmiddelen. Zie ook 2.3 en Bijlage 2c, lijst II. 
Reiniging na elke vlucht lijkt onwaarschijnlijk en 52 vluchten per jaar per registratie eenheid ook. Er 
zijn reinigingsmiddelen zonder maluspunt beschikbaar. Keurmerkhouder kan contact opnemen met 
SMK.

5-6-2019

2.13 Spuitkeuring Welke periode geldt voor de spuitkeuring (SKL) bij loonwerkers. Is 
dit 2 jaar (conform eis 2.13) of de periode van VKL (3 jaar, 2.15)?

De periode die aangegeven is in eis 2.13. In eis 2.13 is aangegeven dat ook voor spuitapparatuur van 
de loonwerker de bovenwettelijke frequentie van 2 of 4 jaar geldt afhankelijk van het type apparaat.

11-3-2019

2.11 Glyfosaat Gewas knolvenkel is een lekkernij voor hazen en konijnen. 
percelen kunnen voor een groot deel kaalgevreten worden. Dit 
wordt voorkomen door gaas te plaatsen rond percelen.
Normaal wordt de gaasstrook gespoten met Glyfosaat (max. 50 
cm) om onkruidgroei in het gaas tegen te gaan. Gaas kan dan 
hergebruikt worden. Is dit binnen PlanetProof mogelijk?

Indien gebruik wordt gemaakt van gaas is toegestaan dat een strook van 50 cm aan beide kanten 
wordt behandeld met herbiciden. 
Voor glyfosaat geldt een maximum gebruik van 1,5 l/ha bedrijfsbreed.

11-3-2019

Algemeen GGAP Gaat SMK samenwerken met GLOBALGAP, bijvoorbeeld door van 
On the way to PlanetProof een GGAP add-on te maken?

SMK is i.s.m het GroentenFruit Huis aan het verkennen hoe de internationale uitrol van On the way to 
PlanetProof gefaciliteerd kan worden. Verkennen van mogelijke samenwerking met Global GAP is daar 
onderdeel van. Of het uiteindelijk leidt tot een samenwerking is nu nog niet te zeggen. 

11-3-2019

Algemeen Woordenlijst Wat is de definitie van een perceel binnen On the way to 
PlanetProof?

Voor percelen wordt de definitie van RVO aangehouden: 
 “Een perceel is een stuk landbouwgrond dat in gebruik is bij 1 landbouwer. Het heeft 1 gebruikstitel. 
Bijvoorbeeld: 

 •eigendom 
 •pacht 
 •erfpacht 

En het perceel wordt beteeld met 1 gewas. Teelt u meer dan 1 gewas op een stuk grond? Dan zien wij 
dat als meerdere percelen. Een perceel is dus eigenlijk een gewasperceel.” 
 
Je mag niet meerdere gewassen op een perceel hebben, maar wel meerdere rassen.  

11-3-2019

1.2 Broeikasgas rekenmodule Waar kan ik blauwe diesel invullen in de broeikasgasemissie 
rekenmodule?

Blauwe diesel is een ‘hydrated vegetable oil’ (HVO) en wordt volledig gemaakt uit hernieuwbare en 
duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie (fossielvrij). Tot nu toe alleen in Friesland 
verkrijgbaar (bij Tamoil).  Dit kan worden ingevuld bij ‘M. Overige brandstoffen’. De emissiefactor 
volgens de emissiefactorenlijst is 0,024 kg CO2 eq./liter. De energie inhoud bedraagt volgens de 
Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2 emissiefactoren: 37 MJ/liter.

11-3-2019

2.9 Herbiciden rondom 
opstanden

Is de toepassing van herbiciden rondom schuren toegestaan? Ja, dit is toegestaan in de eerste 50 cm rondom de schuren. 11-3-2019

10.6 Inspecties Is er een sanctie als een teler de onaangekondigde audit niet 
accepteert?

De inspecties zijn gebaseerd op een afspraak tussen keurmerkhouder en CI. Die afspraak kan niet 
anders zijn dan dat de keurmerkhouder de 10% kans op een onaangekondigde inspectie accepteert. 
De CI moet aangeven op welke termijn die onaangekondigde inspectie bekend gemaakt wordt.

11-3-2019

2.12 Residu analyse De wijze waarop uitslagen van residu analyses met telers worden 
gecommuniceerd verschilt nogal. Graag harmoniseren.

* De CI moet aangeven of uitslag voldoet of niet voldoet aan de PlanetProof eisen
* Als niet voldoet moet expliciet worden aangegeven voor welke stoffen een teler uitleg dient te geven 
en hoe hij dat kan doen

11-3-2019



Criterium Kernwoord Vraag/opmerking Antwoord Datum 
publicatie

10.0 Algemene eisen Een teler is gecertificeerd voor het product dat hij zelf teelt. Hij 
sorteert echter ook hetzelfde product van andere telers die niet 
gecertificeerd zijn. Hij levert een deel van zijn eigen productie af 
onder PlanetProof.

 a)Wat moet geaudit worden bij een dergelijke teler naast zijn 
eigen productie? T&T? 

 b)Als teler geaudit wordt voor T&T zie ik dat dan terug op het 
certificaat?

Track& Trace is onderdeel van de algemene eisen voor de keurmerkhouders. Alle keurmerkhouders 
moeten dus aan Track & Trace voldoen. Bij telers is dit meestal makkelijk, omdat de gehele productie 
van een gewas onder certificatie is. Als een deel van de percelen tijdelijk worden afgemeld of een teler 
ook producten van anderen in- en verkoopt, dan dient de teler de kanalisatie van die producten goed 
in te regelen. 

Dus:
 a)Ja, telers dienen ook geaudit te worden op Track & Trace. 
 b)Nee, op het certificaat komt te staan aan welke eisen de producten voldoen: On the way to 

PlanetProof Plantaardige producten Centraal Europa. 

11-3-2019

10.30 Algemene eisen Graag vastleggen dat een retailer pas mag claimen als PlanetProof 
op moment dat het als PlanetProof gecertificeerd is.

Dit is vastgelegd in de communicatie-eisen en het voorblad:
 -‘Toepassing van On the way to PlanetProof (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan: …’
 - ‘Het woordmerk en het beeldmerk (logo) ‘On the way to PlanetProof’ zijn wettelijk beschermd en 

gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0998240. Bij onterecht gebruik van het 
woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.’

11-3-2019

2.3 C Berekening bonuspunten Bij gebruik van middelen met 2 werkzame stoffen kan je 2 
maluspunten krijgen, bijvoorbeeld bij Switch.  

Vraag van teler: Waarom bij gebruik van Rak3/4 maar 1 bonus 
punt. Dit middel heeft 2 werkzame stoffen;  
(Z)-11-tetradecenylacetaat   En 
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol  
(Is dit, omdat  (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol niet op de lijst van 
groene middelen staat?)   
Werking is vergelijkbaar met combi deze werkt tegen Bladrollers 
EN fruitmot.

Bonuspunten worden toegedeeld per toegepaste actieve stof, niet per toepassing. Als een middel 2 of 
meer actieve stoffen bevat die in de lijst groene middelen, laag-risico stoffen staan dan worden er 2 of 
meer bonuspunten toegekend.

In dit specifieke geval, de stof (E-E)-8,10-Dodecadien-1-ol is niet meer toegelaten op EU niveau. Ook 
de toelating van het benoemde middel is vervallen.

2-11-2018

2.10 Actieve stofnorm 2.10 stelt dat de volgende toepassingen worden meegerekend 
voor berekening van de actieve stofnorm:  
Alle toepassingen vanaf het moment van zaaien/poten/planten of 
opzetten t/m oogst product.  

Hoe moet hiermee worden omgegaan voor de teelt van 
paddenstoelen, wat is het moment van zaaien/poten/planten?  

Voor de paddenstoelen teelt is het vullen van de cellen het begin van de teelt. Na het begin van de 
teelt mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt. Voor het zaaien en na het 
oogsten mogen er wel middelen worden gebruikt.

2-11-2018

2.11 Glyfosaat Case: Een teler teelt sluitkool, aardappelen en tulpen. Hij laat zich 
certificeren voor alleen sluitkool. Bedrijfsbreed 
(sluitkool+aardappelen+tulpen) gebruikt hij 1,8 kg glyfosaat per 
ha. In de sluitkool gebruikt hij 1,2 kg/ha. Vraag: Voldoet teler aan 
eis 2.11?

Nee, hij voldoet niet. De actieve stofnorm voor glyfosaat wordt berekend als gemiddelde op 
bedrijfsniveau. Hiervoor tellen ook de gewassen mee die niet onder PlanetProof certificatie vallen. Dit 
is aangegeven in criterium 2.11: Voor de open teelt geldt voor glyfosaat een actieve stofnorm op 
bedrijfsniveau tot een max van 1,5 kg/ha/jr.

2-11-2018

2.12 Residu onderzoek Aansturing residu bemonstering/betaling door
afzetorganisatie. Wat zijn de spelregels indien een afzetorganisatie 
betaalt voor de residu bemonstering?

De volgende richtlijn geldt voor alle CI’s in alle situaties: 
De CI bepaalt gewas, perceel / afdeling en dag van monstername. Indien gewenst kan de 
afzetorganisatie op basis van deze aanwijzigingen de bemonstering uit laten voeren door een lab 
(binnen het eigen contract dat de organisatie heeft bij een lab).

2-11-2018

2.29/
Bijlage 2b

Gewasbescherming Het gebruik van bier is niet controleerbaar. Ook voor middelen die ook algemeen gebruikt worden (zoals bier) geldt controle op basis van 
gewasbeschermingsplan, registratie en aankoopnota’s.

2-11-2018



Criterium Kernwoord Vraag/opmerking Antwoord Datum 
publicatie

4.8 Bodemvruchtbaarheid Rustgewas: Rustgewassen zijn gewassen die bijdragen aan de 
opbouw van organische stof in de bodem, waarbij alleen de 
bovengrondse delen worden geoogst.
Tot de rustgewassen worden granen, grassen en vlinderbloemige 
gewassen gerekend.
Bij spruitkool wordt de strook gemaaid en blijven de
gewasresten op het land achter. En voldoet het aan de definitie 
van rustgewas (eerste deel van de definitie). De tweede zin echter 
kan worden geïnterpreteerd als voorbeeld (dan zijn meerdere 
gewassen dan de genoemde mogelijk) of als absolute beperking. 
In dat geval is het eerste deel van de tekst overbodig of mag er 
een toevoeging bij. Tot de rustgewassen worden
alleen granen, grassen en vlinderbloemige gewassen gerekend.

De tweede situatie is hier aan de orde: Tot de rustgewassen worden alleen granen, grassen en 
vlinderbloemige gewassen gerekend.

2-11-2018

5.6 Bemesting Is het bij langdurige teelten als appel en peer toegestaan om de 
bemesting jaarlijks te baseren op een grondanalyse of bladanalyse 
genomen in het voorafgaande jaar?

Ja, dat is mogelijk. 2-11-2018

5.8 Bemesting Case: Een teler heeft een fosfaatmeststof gebruikt
waarvan de leverancier niet kan/wil aantonen dat het
cadmiumgehalte onder de 20mg ligt.
Vraag: Wat is consequentie voor teler?

De teler kan dit kenbaar maken bij SMK met contactgegevens van de
leverancier en verzoeken om een ontheffing.

2-11-2018

5.8 Bemesting Is een cadmiumverklaring vereist voor gebruikte organische mest 
waarin fosfaat zit? Zo ja hoe moet dit geregeld worden, omdat 
deze meststoffen vaak van meerdere veebedrijven komen of dat 
het een mix van verschillende veebedrijven is.

Voor organische mest is geen cadmiumverklaring nodig. 2-11-2018

5.9 Bemesting Case: Een teler heeft compost gebruikt waar destijds geen analyse 
op zware metalen is uitgevoerd. Dit is ook niet meer met 
terugwerkende kracht te regelen.

Vraag: Wat is consequentie voor teler?

Indien dit zich voordoet kan dit specifieke geval aan SMK worden voorgelegd. 2-11-2018

10.7 Certificering Kan je bij boomkwekerijproducten sierheesters/vaste planten 
direct bij de ingangsaudit certificeren? In feite zijn het oogstbare 
gewassen, maar wel eenmalig volgens de tabel. Geldt dan de 6 
weken voor oogst ook?

Het hangt van het moment van de audit af of de planten al oogstbaar zijn. Indien de producten 
oogstbaar zijn, mag er een certificaat worden uitgereikt indien aan alle voorwaarden van criterium 
10.7 wordt voldaan. De ingangsaudit dient in dit geval ook minimaal 6 weken voor het eind van de 
teelt plaats te vinden.

2-11-2018

1.3 Energie en Klimaat Een teler teelt broccoli en witlof. Hij heeft 1 electrameter. Hij schat 
dat de elektra die hij gebruikt voor 40% voor de broccoli- en voor 
60% voor de witlofteelt is. Hij heeft voor die 60% een groene 
stroom contract gesloten. Is dit voldoende om aan 1.3 te voldoen?

Dit is voldoende om aan 1.3 te voldoen. De eis geldt op gewasniveau (gebruikte elektra voor de 
witlofteelt) en niet op bedrijfsniveau.
Voor het aantonen van het energieverbruik voor een specifieke teelt wordt wel aangeraden om aparte 
kWh-tellers te laten plaatsen die een goede indicatie geven van het verbruik die toe rekenen is aan 
een teelt. 

17-9-2018

2.3 en 
bijlage 2c

Zaadcoating Mag als uitgangsmateriaal gebruikt worden: zaad gecoat met 
actieve stoffen van lijst I?
Bijvoorbeeld met fipronil gecoat uienzaad?

Dit is toegestaan. De aanvullende voorwaarden van binnen On the Way to PlanetProof (lijst I en lijst II 
van bijlage 2c) gelden voor de grond- en gewastoepassingen. Zaadcoating valt hier buiten. 
Dit betekent dat voor zaadcoating geen bovenwettelijke eisen gelden en dat deze toepassing is 
toegestaan volgens de wettelijke toelating met inbegrip van evt. opgebruikstermijn.
Het is wel van belang dat de keurmerkhouder kan aantonen welke gewasbeschermingsmiddelen en 
behandelingen op ingekocht uitgangsmateriaal zijn toegepast, op basis van informatie van de 
leverancier en/of eigen analyses.

17-9-2018
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2.3 en 
bijlage 2c

Nieuwe toelatingen 
gewasbeschermings-
middelen

Hoe wordt omgegaan met nieuwe toelatingen of tijdelijke 
vrijstellingen van gewasbeschermingsmiddelen?

Voor alle actieve stoffen met een wettelijke toelating gelden dezelfde aanvullende voorwaarden (zoals 
beschreven in criterium 2.3). Het maakt daarbij niet uit of het een bestaande toelating is, een nieuwe 
toelating of een tijdelijke vrijstelling van een actieve stof.

Indien een nieuwe actieve stof is toegelaten die niet op lijst I of II staat, is deze toegestaan zonder 
maluspunt. Bij de komende update van de lijsten worden nieuwe toelatingen beoordeeld op 
milieurisico en kan het zijn dat deze worden opgenomen op een van de lijsten. 

17-9-2018

2.5 Gewasbescherming Een teler werkt sporadisch met een loonwerker. Deze weigert 
echter de erfemissiescan uit te voeren. Wat is de consequentie 
voor de teler?

De eis heeft alleen betrekking op loonwerkers die handelingen m.b.t. gewasbescherming uitvoeren. 
Indien er een probleem is kan deze informatie over de loonwerker worden gemeld bij SMK en worden 
gedeeld met Cumula. 

17-9-2018

2.10
10.8
10.9

Gewasbescherming Wat moet een teler doen als blijkt dat hij de werkzame stofnorm 
zal overschrijden?

Indien de te krappe werkzame stofnorm een knelpunt is bij veel telers, dan kan dit ingebracht worden 
in de Teelt Technische Werkgroep en/of bij SMK. 
Indien de teler over de actieve stofnorm is gegaan als gevolg van calamiteit kan hij ontheffing aan 
vragen via de calamiteitenregeling. 
Indien er geen sprake is van een breed knelpunt en van een calamiteit en ook niet vooraf geacteerd is, 
dan wachten met certificering tot volgend jaar. 

17-9-2018

2.10 Gewasbescherming Vraag aan de hand van 2 cases:
Case 1: Een sluitkoolteler komt met z’n teelt witte kool (oogst voor 
1-9) uit op een as-norm van 3,4 kg/ha. Hij middelt deze teelt met 
z’n spitskool teelt (oogst voor 1-9) en komt voor alle kool samen 
uit op 2,8 kg/ha (norm is max 3,0)
Case 2: Een sluitkoolteler komt met z’n teelt sluitkool geoogst na 1-
9 uit op een as-norm van 5,3. Hij middelt dit naar rato met zijn 
teelten sluitkool (2,0 kg/ha) geoogst voor 1-9 en komt uit op 3,8.

De actieve stofnorm geldt als gemiddelde over het gewas of de gewasgroep waarvoor een aparte 
actieve stofnorm is gespecificeerd in Bijlage 1.
Twee voorbeelden:
- Voor een sluitkoolteler met verschillende sluitkool teelten (waaronder witte kool en spitskool) geldt 
een gemiddelde voor sluitkool. 
- Voor de vroege en late teelt van sluitkool geldt een aparte actieve stofnorm voor de vroege en de 
late teelt (wat betekent dat een gemiddelde actieve stofnorm van 7,5 kg/ha geldt voor de late teelt en 
een gemiddelde actieve stofnorm van 5 kg/ha voor de vroege teelt).  Vroege en late teelt mogen 
echter niet gemiddeld worden omdat voor beide een aparte norm geldt.

Case 1: correct
Case 2: niet correct, voor de vroege en de late teelt gelden aparte actieve stofnormen die los van 
elkaar berekend worden

17-9-2018

2.21 Gewasbescherming Een fruitteler bestrijdt fruitmijt en roestmijt met biologische 
bestrijders. Deze zijn deels overgebleven van vorige jaren, deels 
uit de natuur zelf gekomen. Teler kan aantonen dat hij werkt met 
deze biologische bestrijders en gebruikt geen chemische middelen 
die een werking hebben tegen fruitspint en roestmijt. Mag de teler 
3 bonuspunten per predator rekenen?

Nee, daarvoor worden geen punten toegekend.  De teler ontvangt alleen punten voor 2.21 “inzet van 
natuurlijke vijanden” in het jaar dat deze natuurlijke vijanden werkelijk worden ingezet. Indien de 
inzet van natuurlijke vijanden eerder heeft plaatsgevonden, of van nature al aanwezig zijn, ontvangt 
de teler daar geen punten voor.

17-9-2018

4.1 Bodemvruchtbaarheid Case: Een hard fruit teler komt bij het invullen van de OS-balans 
negatief uit. Hij heeft echter van de afgelopen 5 jaren een 
grondanalyse waaruit blijkt dat zijn OS-gehalte gelijk blijft in die 
jaren. Zijn de analyses voldoende om aan eis 4.1 te voldoen?

Hiermee voldoet de keurmerkhouder niet aan eis 4.1. Bodemanalyses zijn niet geschikt om variatie in 
organische stof weer te geven. De teler dient een actieplan op te stellen. 

17-9-2018

4.1 Bodemvruchtbaarheid Een hard fruit teler komt bij het invullen van de OS-balans 
negatief uit. Hij heeft echter een berekening van zijn teeltadviseur 
van het afgelopen jaar waar uit blijkt dat zijn OS-balans positief 
uitkomt. Is de berekening van de teeltadviseur voldoende om aan 
4.1 te voldoen?

In alle andere gevallen: Voor het berekenen van de OS-balans kan gebruik gemaakt worden van de 
NMI tool, maar het is ook mogelijk om de organische stofbalans te berekenen met een andere 
rekentool.

17-9-2018

5.8 Bemesting Zijn stikstofmonsters noodzakelijk als je geen stikstof bijmest? De eis gaat over sturing op de stikstofbemesting. Niet alleen over bijbemesting. Dat betreft dus ook 
inzicht in wat er al in de grond aanwezig is voorafgaande aan de teelt.

17-9-2018

5.8 Stikstofanalyse Moet er altijd een stikstofanalyse aanwezig zijn, of alleen wanneer 
er bijbemest gaat worden?
Geldt de verplichting voor stikstof analyse ook in geval er alleen 
organische mest wordt gebruikt?

Indien er bemesting plaatsvindt (voorafgaand of tijdens de teelt) dient de stikstofanalyse plaats te 
vinden. Ook indien er alleen organische bemesting plaatsvindt. 
De eis gaat over sturing op de stikstofbemesting. Niet alleen over bijbemesting. Dat betreft dus ook 
inzicht in wat er al in de grond aanwezig is (voorafgaande en/of tijdens de teelt).

17-9-2018
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10.2 Algemene eisen Mag een teler van spruitkool en wortelen een gedeelte van zijn 
product onder Planet Proof certificeren en een gedeelte voor 
SKAL?

Het is alleen mogelijk om gangbaar en biologisch naast elkaar te produceren, indien deze productie 
juridisch is gescheiden (m.u.v. planten). Vanuit zowel SKAL als PlanetProof is dit voorbeeld niet 
toegestaan. 

17-9-2018

10.6 Algemene eisen Een hard fruit teler krijgt zijn 1e audit in november als al zijn 
appelen en peren geoogst zijn. Alles is te controleren, van begin 
teelt t/m oogst. Er is in aug. al een bladmonster genomen. Het 
geoogste product staat in de koelcel. Er worden geen 
tekortkomingen geconstateerd. Kan deze teler gecertificeerd 
worden?

Ja, dit is mogelijk. De initiële inspectie vindt plaats in meerjarige gewassen vanaf 6 weken voor de 
oogst tot uiterlijk 6 weken na de oogst. Verwacht mag worden dat appels en peren tot in oktober 
geoogst worden, dus november is minder dan 6 weken na de oogst.

17-9-2018

10.15-10.19 Algemene eisen Track en Trace. Procedure en beoordeling hiervan verschilt per CI. 
Hoever moeten we hierin gaan bij appel- en peren-telers die alleen 
produceren en het geoogst product verkopen in bulk verkopen aan 
de tussenhandel?

Als een teler een product produceert en afzet, zonder dat hij producten bijkoopt, dan kan er geen 
vermenging van productenstromen plaatsvinden. In dat geval is de controle op Track en Trace beperkt 
tot het vaststellen dat er geen meerdere productstromen op het bedrijf aanwezig zijn.

17-9-2018

Geldigheid 
certificaat

Geldigheid certificaat Sommige certificaten zijn 1 jaar geldig, sommige 3 jaar en weer 
anderen oneindig. Graag 1 geldigheidsduur afspreken. Liefst 1 
jaar. Klanten accepteren (vaak) geen oneindig geldige certificaten.

De geldigheidsduur van het certificaat voor productie bedrijven in jaar 1 is maximaal 16 maanden. 
Vanaf jaar 2 en verder wordt het certificaat met maximaal 12 maanden verlengd. Er wordt dus 4 
maanden marge geboden door geldigheid van 16 maanden vanaf geboortedatum van het certificaat. 
Er geldt een jaarlijkse auditfrequentie voor zowel productie- als handelsbedrijven. 

17-9-2018

Algemeen Afdrachten Hoe worden de teeltoppervlaktes berekend bij witloftrekkers? De afdracht wordt berekend per teeltoppervlak (100 m2 voor paddenstoelen en m2 voor witlof). De 
teeltoppervlak betreft alle teeltbakken in alle aanwezige lagen bij elkaar opgeteld.

17-9-2018

2.11 Doodspuiten 
groenbemesters

Het verbod op het doodspuiten groenbemesters is moeilijk uit te 
voeren op zware grond.

Het verbod op doodspuiten met glyfosaat blijft gehandhaafd, maar heeft alleen betrekking op 
groenbemesters voorafgaand aan de teelt van een te certificeren product.
In het geval niet-kerende grondbewerking op het perceel wordt toegepast, is het doodspuiten met 
glyfosaat van groenbemesters voorafgaand aan de teelt van een te certificeren product toegestaan.

6-6-2018

9.1 en 9.2 Verpakkingen Op welke verpakkingen zijn criteria 9.1 en 9.2 van toepassing? Criterium 9.1 geldt voor twee soorten kunststof  verpakkingen: kunststof consumentenverpakkingen 
én eenmalige kunststof verpakkingen die het handelskanaal ingaan.
Deze eis geldt dus niet voor: 
o verpakkingen van andere materialen (karton, papier, glas, houten kratten), 
o meermalig  te gebruiken (transport)verpakkingen (zoals fust, embalage/statiegeld kratten), 
o materialen die geen verpakking zijn (zoals sticker op appel, elastiekje om bos bloemen).

Criterium 9.2 geldt voor alle  verpakkingen en verpakkingscomponenten. Dus alle (oneetbare) 
materialen die je aan het product koppelt mogen vanaf 2019 niet meer dan 100 mg zware metalen 
bevatten. 

6-6-2018

1.2 Berekening 
broeikasgasemissie -
ingekochte CO2

Hoe moet je omgaan met ingekochte CO2? Ingekochte CO2 die als restproduct van de industrie aangeleverd wordt (bv. OCAP), en niet specifiek 
voor de glastuinbouw is opgewekt, wordt niet meegerekend in het model en hoeft niet te worden 
ingevuld.

1-5-2018

1.2 Berekening 
broeikasgasemissie -
aangeleverde duurzame 
energie

Hoe ga je om met aangeleverde duurzame energie via een 
EnergieBV?

In het rekenmodel wordt warmte en elektra van een EnergieBV ingevoerd als ingekochte warmte resp. 
elektra van derden. De EnergieBV zal actief gevraagd moeten worden om ook zelf de rekenmodule in 
te vullen, zodat de bijbehorende emissiefactoren overgenomen kunnen worden in het rekenmodel van 
de teler. Als deze informatie nog niet beschikbaar is, werkt het model standaard met een vaste 
waarde.

1-5-2018

1.2 Berekening 
broeikasgasemissie -
zonnepanelen

Hoe wordt energie afkomstig van zonnepanelen meegenomen in 
de rekenmodule? 

Duurzame energie die afkomstig is van eigen zonnepanelen kan als eigen groene productie van elektra 
worden ingevuld. Hiervoor wordt geen CO2 emissie berekend. Hetzelfde geldt voor windenergie. 
Duurzame (groen) stroom die van derden wordt ingekocht kan worden ingevoerd als elektra ingekocht 
(anders) , waarbij de bijbehorende emissiefactor van 0 kan worden ingevuld. Deze energiebronnen 
tellen mee in de berekening van het aandeel groene stroom. 

1-5-2018
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1.2 Berekening 
broeikasgasemissie -
brandstof pellet kachels

Waar kun je brandstof voor pellet kachels invullen? In de rekenmodule is bij te kiezen energiebronne (drop own menu) 'hout' te kiezen,met de 
mogelijkheid om de emissiefactor en energieinhoud naar behoren aan te passen. Standaard worden de 
waardengebruikt van de website co2emissiefactoren.nl. 

1-5-2018

2.2 Gewasbescherming 
registratie GGAP

Nav bullet om registraties dagelijks bij te werken. Is voor het 
bijhouden van de voorraad van gewasbeschermingsmiddelen 
GlobalGap voldoende? 

Ja, de registraties van verbruik dienen dagelijks bijgewerkt te worden. De inkoop en voorraad alleen 
op relevante momenten.

1-5-2018

2.3 Berekening maluspunten Hoe moet je per perceel de maluspunten berekenen? Wie pakt dat 
op?

De teler kan hiervoor een aanpassing maken in zijn registratie, maar ook is er al veel belangstelling 
van registratieprogramma's om de maluspunten berekening op te nemen in de programma's. In veel 
gevallen is er weinig verschil in bespuitingen tussen de verschillende percelen / teelten van een gewas. 
Indien die verschillen er wel zijn, dan geldt compensatie van de maluspunten voor het perceel met de 
meeste maluspunten (en kunnen deze dus berekend worden voor het perceel of die planting met de 
meeste bespuitingen met stoffen van lijst II). 

1-5-2018

2.3 Maluspunten bij lagere 
dosering

Geldt bij een lagere dosering van een middel een naar rato lager 
aantal maluspunten?

Nee, elke toepassing leidt tot een maluspunt, onafhankelijk van de gebruikte dosering. Let op dat voor 
herbiciden standaard één maluspunt geldt per gebruikt herbicide. Zie eis 2.3. Dit is opgenomen om 
LDS toepassing van herbiciden niet te ontmoedigen. 

1-5-2018

2.3 Controle pleksgewijze 
toepassing

Hoe kun je controleren hoeveel middel is gebruikt en of het 
pleksgewijze behandeling betreft?

Een pleksgewijze behandeling is slechts bij bepaalde toepassingen aannemelijk. Dit moet uit de 
registratie en toelichting door de teler blijken. 

1-5-2018

2.3 Eisen gewasbescherming 
ingekocht uigangsmateriaal

Hoe moet worden omgegaan met ingekocht uitgangsmateriaal dat 
voordat het op het teeltbedrijf komt al behandeld is met 
gewasbeschermingsmiddelen die (bovenwettelijk) niet zijn 
toegestaan onder On the way to PlanetProof?

De toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op uitgangsmateriaal voordat dit op het bedrijf 
komt valt buiten de eisen van PlanetProof. De keurmerkhouden moet d.m.v. informatie van de 
plantenkweker of residuanalyses op ingekochte materiaal kunnen aantonen dat deze middelen in de 
opkweekfase voorafgaand aan aankoop zijn toegepast.

1-5-2018

2.10 Actieve stofnorm 
kiemremmingsmiddelen 
opslag

Betreft de uitzondering bij actieve stofberekening bij gebruik van 
kiemremmingsmiddelen alleen het gebruik in de opslag?

Nee, de uitzondering geldt voor alle toepassingen van kiemremmingsmiddelen (ook middelen die op 
het veld worden gebruikt).

1-5-2018

2.12 residuonderzoek Is het echt nodig voor producten waarbij alleen een vruchtmonster 
genomen wordt, zoals paddenstoelen, dat monstername door 
apart geaccrediteert bedrijf plaatsvindt. In deze gevallen zou het 
logisch zijn om koppeling te maken met monsters die al genomen 
worden. 

Het is belangrijk i.v.m. betrouwbaarheid van het keurmerk dat de monstername t.b.v. 
residuonderzoek onafhankelijk plaatsvindt en op basis van de richtlijnen in het certificatieschema. 
Deze residuanalyses zijn wel bruikbaar voor de ketenpartijen.

1-5-2018

2.12, 
bijlage 3

Gewasbescherming Wanneer is er sprake van een onvolkomenheid? Als er een mismatch is tussen registratie van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik (zoals de 
residuanalyse dat aangeeft).

1-5-2018

2.12 Gewasbescherming Wat is de procedure indien er residuen aan worden getroffen 
waarvan het vermoeden bestaat dat ze via 'vervuiling' op het 
gewas terecht zijn gekomen? Bijv. als er drift is van de buren (en 
de teler kan er niets aan doen)

Hiervoor is een richtlijn met vragen die beantwoord moeten worden. Deze richtlijn staat beschreven op 
de PlanetProof website onder punt H "Procedure waarneming van actieve stof binnen On the way to 
PlanetProof": https://www.planetproof.eu/721/v-a-plantaardig.html 

1-5-2018

2.13 Keuring spuitapparatuur Dienen nieuw gekochte spuiten een VKL keuring te hebben? Ja, nieuwe apparetuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen dienen een officieel 
goedkeuringsbewijs dat maximaal 2 of 4 jaar oud (afhankelijk van type apparetuur, zie eis 2.13) is (of 
conform de nationale wetgeving indien deze strikter is).  

1-5-2018

9.1 verpakkingen Zijn er eisen aan lijm van etiketten? Nee, daarvoor gelden geen eisen. 1-5-2018

10.9 Calamiteitenregeling 
communicatie

Hoe wordt de CI geinformeerd bij een aanvraag voor ontheffing 
via calamiteitenregeling?

In het formulier voor aanvraag van een ontheffing is aangegeven dat de aanvraag ook CC naar de 
eigen CI gestuurd dient te worden. Het besluit van de calamiteitencommissie zal ook aan de CI worden 
doorgegeven. 

1-5-2018
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Certificatie-
voorwaarden

Algemene 
certificatievoorwaarden 
SMK - certificaat

Stel één bedrijf bestaat uit 3 locaties, moeten die alle 3 op het 
certificaat gemeld worden, of alleen het hoofdadres?

 - Bij meerdere lokaties het certificaat afgeven op naam en adres hoofdvestiging.
- Verwijzing op het certificaat opnemen: “Dit certificaat is alleen geldig voor de op dit certificaat 
genoemde certificaathouder en de vestigingen/deelnemers zoals weergegeven in de bijlage.”
- Een bijlage bij het certificaat met daarop:
o Verwijzing naar het certificaat + certificaatnummer
o Datum afgifte bijlage
o Overzicht vestigingen/deelnemers

1-5-2018

Certificatie-
voorwaarden

Algemene 
certificatievoorwaarden 
SMK - certificaat

Kan het GLN nummer op het certificaat komen te staan, 
aanvullend op het PlanetProof nummer?

Dat kan en dit adviseert SMK ook. De Algemene Certificatievoorwaarden beschrijven de minimale 
eisen aan een certificaat, dus er kan een nummer worden toegevoegd.

1-5-2018


