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Criterium

Besluit

10.0

Een keurmerkhouder heeft de mogelijkheid de bedrijfsgegevens (naam en adres) niet te
laten zien op de On the way to PlanetProof website, zodat alleen registratienummer,
gecertificeerd(e) product(en) en geldigheidsduur certificaat getoond worden. De
keurmerkhouder dient dit bij de certificatieinstelling kenbaar te maken.

30-6-2022

10.9

Na certificering vindt de inspectie jaarlijks plaats gedurende het teeltseizoen en bij
meerjarige gewassen tot uiterlijk 6 weken na de oogst. Het is toegestaan eens in de 3
jaar de inspectie op een ander moment in het jaar te laten plaatsvinden. Het interval
tussen de inspecties is tenminste 8 maanden.

30-6-2022

Leeswijzer;
Niveau van de
eisen + 10.9

De hersteltermijn van minor tekortkomingen wordt verlengd tot de eerstvolgende
(jaarlijkse) inspectie.
De schematekst

30-6-2022

wordt dan als volgt aangepast:
.
Niveau van de eisen (van toepassing voor keurmerkhouders: na verstrekking
certificaat)
In de kolom Niveau/Punten staat het niveau van de eis vermeld. Daarbij is onderscheid
gemaakt in drie niveaus:
• Minor: een afwijking met een gering effect op het vereiste duurzaamheidsniveau of de
betrouwbaarheid (6 maanden herstelperiode tot de volgende jaarlijkse inspectie)
• Major: een afwijking met een groot effect op het vereiste duurzaamheidsniveau of de
betrouwbaarheid (1 maand herstelperiode)
• Critical
major: een onacceptabele afwijking. Deze afwijking leidt tot intrekking van het
certificaat en eventueel een jaar uitsluiting.
.
Consequenties tekortkomingen
Indien er bij gecertificeerde bedrijven tekortkomingen worden vastgesteld door de CI
heeft dit consequenties afhankelijk van het niveau van de tekortkoming:
Minor tekortkoming: herstelperiode tot de volgende jaarlijkse inspectie 6 maanden
herstelperiode
• Indien te herstellen, maar niet binnen 6 maanden hersteld, dan vervalt het certificaat
van het betreffende product. Voor hernieuwde certificering dient opnieuw een inspectie
plaats te vinden.
• Indien na constatering niet meer te herstellen, dan kan de keurmerkhouder het
certificaat behouden mits hij binnen een maand een plan indient met maatregelen op
basis waarvan afdoende aannemelijk is dat hij voor de volgende teeltcyclus weer voldoet
aan de eisen.
• Indien bij de volgende jaarlijkse inspectie de tekortkoming niet is hersteld, twee
achtereenvolgende jaren dezelfde tekortkoming wordt geconstateerd, geldt dit als een
major tekortkoming. Indien deze niet binnen de termijn van één maand is opgelost, leidt
dit tot intrekking van het certificaat van het betreffende product.
Eis 10.9:
Jaar 2 en verder: De certificering wordt met een jaar verlengd als aan
alle eisen met het niveau major en critical major wordt voldaan. Voor eisen met het
niveau minor geldt een herstelperiode tot de eerstvolgende jaarlijkse inspectie.

Datum besluit

5.9

Eis 5.9 is aangepast. Een certificaat of analyseverslag voldoet pas indien er een logo van
de nationale accreditatie-instantie op staat. Een vervoersbewijs wordt gezien als een
derdenverklaring, en dit is niet langer acceptabel.

14-4-2022

5.9 Gehaltes zware metalen in compost
Toon dit aan door een certificaat (bijv. 'Keurcompost') of analyserapport opgesteld door
een hiervoor ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium of een certificaat of analyseverslag
conform de richtlijn ISO 17065, voorzien van het logo van de nationale
accreditatieinstantie. Een door producent en leverancier ondertekend vervoersbewijs
waarin wordt verwezen naar het analyserapport geldt ook als zodanig.

Bijlage 6

Enkele landen die deels Europees zijn EN hoog risico land zijn volgens de SIFAV-lijst, zijn
toegevoegd aan de lijst van hoog risico landen (bijlage 6). Het gaat om de volgende
landen:
1.Azerbeidjan
2.Kazachstan
3.Rusland
4.Turkije
Daarnaast is Cyprus, geografisch gezien een Aziatisch land maar sinds 2004 wel lid van
de EU, ook aan de lijst van hoog risico landen toegevoegd.

17-2-2022

6.1B - 6.1F,
6.2B & 6.22

Van toepassing voor keurmerkhouders in de volgende landen: Albanië, Andorra,
Bulgarije, Griekenland, Italië, Noord-Macedonië, Malta, Portugal, Spanje, Oekraïne.
Er zijn enkele deeleisen toegevoegd aan eisen 6.1 en 6.2 en er is een keuzemaatregel
toegevoegd bij 6.22. Hiermee voldoet het certificatieschema On the way to PlanetProof
aan de voorwaarden van SIFAV (Sustainability Initiative Fruits and Vegetables). De
toegevoegde criteria zijn alleen van toepassing voor keurmerkhouders in hoog-risico
landen, zoals omschreven in bijlage 6. De criteria gaan in vanaf 1 januari 2022, en er
geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2022. Vanaf die datum is voldoen aan de
toegevoegde eisen verplicht voor keurmerkhouders in hoog-risico landen.

23-12-2021

10.19

Aan eis 10.19 (eis 1.3 in On the way to PlanetProof Chain of Custody) is toegevoegd dat
dienstverleners in de communicatie omtrent gecertificeerd product, gebruik dienen te
maken van het registratienummer van de opdrachtgever.

28-10-2021

10.19 Dienstverleners
•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).
5.7

In eis 5.7 is de mogelijkheid toegevoegd om een vierjaarlijkse zelfinspectie te laten
uitvoeren in landen waar de genoemde keuring niet wettelijk hoeft te worden uitgevoerd.
In deze landen is het niet of nauwelijks mogelijk een keuring te laten uitvoeren. In de
praktijk is dit het geval in alle landen buiten Nederland. Aan eis 5.7 is toegevoegd:

28-10-2021

5.7 Keuring kunstmeststrooier
• In andere landen van Europa (dus buiten Nederland) is het volgende alternatief
toegestaan: Een vierjaarlijkse zelfinspectie van de kunstmeststrooier, waarbij de
afwijking van de bemestingsgift maximaal 5% mag bedragen.
10.4

De eisen voor uitgangsmateriaal voor witloftrek en bolbloementeelt voor 2022 zijn
bevroren op het niveau van 2021. De in het vooruitzicht gestelde verplichting tot gebruik
van gecertificeerde witlofpennen of bloembollen als uitgangsmateriaal treedt daardoor
niet in werking. De eis voor een positieve organische stofbalans is zodanig aangepast dat
de balans ook op perceelsniveau mag worden vastgesteld.

28-10-2021

Bijlage 2b
De volgende werkzame stoffen zijn op de lijst met groene middelen, laag-risico stoffen
Lijst Groene
verplaatst van de categorie laag-risico stoffen naar de categorie basisstoffen:
middelen, laagrisico stoffen
- koemelk (FU)
en
- extract van uienbollen (Allium cepa L.) (FU)
Basisstoffen
De volgende werkzame stoffen zijn toegevoegd aan de categorie laag-risico stoffen met
toekenning van een bonuspunt:
- 24-Epibrassinolide (EL)
- Waterig extract van de gekiemde zaden van zoete Lupinus albus (FU)

10.21

Deze werkzame stoffen zijn in de EU geclassificeerd als laag-risicostof, en voldoen
De volgende tekst is toegevoegd aan de beoordelingsrichtlijn van criterium 10.21 voor de
plek waar de auditor de producten selecteert voor de traceertoetsen:

9-9-2021

11-2-2021

“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.
2.10

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

Bijlage 2b
De volgende werkzame stoffen zijn met toekenning van een bonuspunt toegevoegd aan
Lijst Groene
de lijst met groene middelen, laag-risico stoffen:
middelen, laagrisico stoffen
- Cerevisane (FU)
en
- koemelk (FU)
Basisstoffen
- extract van uienbollen (Allium cepa L.) (FU)

24-6-2021

24-6-2021

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.

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 certificatieinstelling 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…. ”

Eis 10.9 Jaar 2 en verder: De certificering wordt met een jaar verlengd als aan alle eisen
met het niveau major en critical major wordt voldaan. Voor eisen met het niveau minor
geldt een herstelperiode tot de eerstvolgende jaarlijkse inspectie.

12-1-2021

