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On the way to 
PlanetProof?

• Duurzaamheid keurmerk

• Schema Centraal-Europa 

• Schema Zuid-Europa 



Beleidmakers 
> Delphy

> Greenpeace, Natuur en Milieu

> Certificering instantie

> LTO, G&F huis

> Retail (Jumbo, Super Unie)

> Praktijkonderzoek

> Waterschappen

> The Greenery, Fruitmasters, Harvest 
house



Elk najaar herziening van het schema

> Herziening wordt beoordeeld door TTW (teelttechnische werkgroep)

> Knelpunten onderbouwen en indienen



On the way to PlanetProof (doelen)

1: Energie en klimaat

verminderen broeikas emissie 

en stimuleren duurzame 

energie

7: Lichtafscherming 

voorkomen van lichthinder 

4: Bodemvruchtbaarheid 

einddoel weerbare vruchtbare 

bodem 

8: Afval en reiniging 

afvalreductie; voorkomen 

milieubelasting 

reinigingsmiddelen 

5: Bemesting 

duurzame kringloop van 

voedingsstoffen, zonder 

negatieve effecten op de 

omgeving 

9: Verpakkingen 
beperken afval van 

verpakkingsmateriaal door gebruik 

van recyclebare materialen en 

gebruik van gerecyclede of 

biologisch afbreekbare materialen 

6: Water 

voorkomen emissies van 

nutriënten en 

gewasbeschermingsmiddelen 

door overmatige watergift 

2: Gewasbescherming 

beperken 

milieubelastingpunten en GBM 

zonder negatieve gevolgen 

voor omgeving 

3: Biodiversiteit en 

landschap 

biodiversiteit in balans met 

omgeving 



Bonus/Malus

> Per thema verplichte eisen en keuze maatregelen

> Keuze maatregelen kunnen bonus punten opleveren

> Voor open teelten maluspunten compenseren ( + 10)

> Maluspunten worden verkregen door toepassing actieve stof (zie lijst 2, On the way to PlanetProof)

> Maluspunten moeten gecompenseerd worden in de thema’s gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, 
biodiversiteit en landschap (min. 15 punten voor aanspraak overige thema’s)

> Maluspunten zijn niet uitwisselbaar tussen gewassen en/of bedrijven

> Zelfde gewas in het jaar is compenseren toegestaan 

Bijv. norm gewas 4 kg/ha actieve stof

1e teelt gebruikt 3 kg + 2e teelt 3 kg + 3e teelt 5 kg = 

3,67 kg/actieve stof



Berekening

> Gewas (bijv. prei of uien) 

> GBM plan 24 maluspunten

> Open teelt 10 + punten

> Totaal 34 punten behalen/compenseren  

> Thema

> GBM

> Bodemvruchtbaarheid 

> Biodiversiteit en landschap 15

> Nog te compenseren 19 uit overige thema’s



Verplichte eisen (berekeningen)

> Waterplan

> Bemestingsplan

> Berekening wettelijke normen

> O.S. berekening

> GBM plan

> IPM plan

> Afvalplan

> GBM monitor

> Checklist PP



verplichtingen

> Bos 

> Residu onderzoek 

> Extra eisen keuring spuitapparatuur en 

kunstmeststrooier

> Cadmiumgehalte meststoffen minimaal 20 

mg/kg

> Criterium gehalte zware metalen in compost

> Vochtsensor

> Scheiden afval en registratie afvalstromen

> Verpakking bevat geen pvc of gechloreerde 

polymeren



Kg actieve stof per gewas 2020 (concept)



Lijst 1: niet toegestaan onder PP



Lijst 2: actieve stof maluspunt

125 actieve 

stoffen 



Groene middelen en Basisstoffen



Tekortkomingen

> Minor: afwijking met gering effect duurzaamheidsniveau/betrouwbaarheid (6 maanden herstelperiode)

> Major: afwijking groot effect op duurzaamheidsniveau/betrouwbaarheid (1 maand herstelperiode)

> Indien 2x achtereenvolgende jaar dezelfde tekortkoming wordt geconstateerd, leidt tot intrekking van certificaat 
product

> Critical Major: onacceptabele afwijking, leidt tot intrekking van het certificaat, eventueel jaar uitsluiting 
deelname PP

> Certificaathouder heeft de mogelijkheid een perceel terug te trekken uit PP, het product zal via een ander 
kanaal moeten worden afgezet. Track and trace (verplicht)

> Calamiteitenregeling: ontheffing (zelf aangeven), 48 uur



Gewasbescherming:

1. IPM plan van aanpak geïntegreerde gewasbescherming per gewas 
2. Registratie GBM
3. Bonus/maluspunten + emissiereductie berekenen
4. Erfemissiescan via www.erfemissiescan.nl
5. Tenminste 1 actiepunt uitvoeren uit de erfemissiescan
6. BOS (beslissend ondersteunend systeem) gebruiken 
7. Peen: wortelvliegvallen verplicht
8. Berekening van de actieve stofnorm per gewas
9. Residuonderzoek
10.Voldoen aan de glyfosaatnorm (max. 1,5 kg/ha/jr)
11.Verbod onkruidbestrijding verharding en rond gebouwen (uitzondering producten op lijst 2b groene middelen)
12.Verbod op chemische grondontsmetting 
13.SKL spuitkeuring iedere 2 jaar en handapparatuur en rugspuiten iedere 4 jaar
14.Bewijs van vakbekwaamheid adviseur
15.Spuitlicentie (inclusief knaagdieren indien zelf uitgevoerd)
16.Afspraken schoonmaken machines bij Loonwerkzaamheden



> Bodemvruchtbaarheid:
1. Neutrale organische stofbalans op bedrijfsniveau (bij huurland op rotatieniveau op maximaal 3 percelen)
2. Wanneer de o.s. balans negatief is, verbeterplan opstellen
3. Voorkomen van Erosie

> Bemesting:
1. Bemestingsplan 
2. Registratie verbruik
3. Grondmonsteranalyse voor PW wettelijke norm
4. Stikstofanalyse voor elke teelt en voorvruchtcombinatie van een gewas of Nitracheck (voor of tijdens de teelt)
5. Keuring kunstmeststrooier om de 4 jaar
6. Schriftelijke verklaring cadmiumgehalte meststoffen
7. Bij aanvoer compost voldoen aan de wettelijke normen

> Water:
1. Waterplan minimaal éénmaal per jaar
2. Bij beregening met grondwater is het verplicht om dit d.m.v. sensoren te meten of gebruik te maken van de 

beregeningsplanner

> Algemene eisen:
1. Milieucoördinator bedrijf >10 fte (iso 14001 ontheffing)
2. Emissiereductie keuzemaatregelen (bijv. 90% driftreductie)



Wat kan Agrifirm 
voor u betekenen?



Tool On the way to PlanetProof

01 PP is complex

PP eisen op perceel, bedrijf en gewas niveau

02 veel berekeningen

O.S., GBM en Bemesting enz. 

03 Advies

Interpretatie van de regels, ondersteuning richting PP 



Doperwt





Waspeen





GBM plan

Inzicht in maluspunten en gebruik kg active 

stof /ha voldoen aan NL wetgeving.









Andere bemestingsstrategie 

Huurpercelen apart berekenen max. 3 (mogelijkheid 3 jaar terug te kijken)



Wettelijke normen





03 Organische Stofbalans

De Organische Stofbalans moet minimal neutraal zijn (verbeterplan) 

Elke 100 kg E.O.S. bonuspunt (max. 5)

01 Gebruikersnorm

Moet voldoen aan NL wetgeving

02 Bemestingsplan

Plan van aanpak. vooraf een bodemanalyse, sturen op basis van 

meting



IPM

Schade drempel, groenbemesters, schoffelen, 

aaltjesbeheersing bouwplan enz.

Waterplan

Maken van een waterplan (tensiometer). Registreren waterverbruik

Biodiversiteit

HoutwaI, struwelen, singels, bos, bloemenrand, nestpaal enz.



Checklist



> Verplicht 4 bonuspunten op Biodiversiteit en Landschap 

> Voorkomen van Bodemerosie 

> Water: registratie gebruik (week), gebruik legaal water 

(vergunningen), aanwezigheid meetinstrumenten, 

lozingsstromen afvalwater

> Registratie (dagelijks) van irrigatiebehoefte

> Waswater product op eigenbedrijf verwerken 

> Lijst 2 emissie beperking, verplichte eis

> Geen bonuspunten Bijenkasten  

Wijzigingen 2020 (concept)





> Kosten PlanetProof per bedrijf aanmelden

> extra kosten zijn:

1. Audit € 800,=

2. Bemesting/ gbm plan/os plan € 600,=

3. Overig € 1.500,= 

Bedrijf Kosten jaar extra kosten totaal

5 ha 387 2900 3288

10 ha 425 2900 3325

15 ha 462 2900 3363

20 ha 490 2900 3392
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Agrifirm 

+31(0) 88 488 12 00


