
On the way to PlanetProof

Certificatieschema Plantaardige producten



▪ Stimuleren van duurzamere productie en consumptie 
door middel van keurmerken

▪ Stichting zonder winstoogmerk

▪ Onafhankelijke intermediair (bedrijfsleven/ overheid/ 
onderzoek/ NGO’s) 

Wat doet SMK



Wat is On the way to PlanetProof

• Onafhankelijk keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, 
fruit, bloemen, planten, bomen, bloembollen, eieren en zuivel.

• PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat een product duurzamer is 
geproduceerd en beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier

• De telers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke 
certificatie instellingen. 



Nieuwe naam & logo

‘On the way to PlanetProof’
De nieuwe internationale naam 

voor Milieukeur



Groei in areaal [ha]
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Hectares in Europa

On the way to PlanetProof
Resultaten per 1-7-2019

Centraal 
Europa

Zuid 
Europa

Totaal

Groenten 13.516 2.578 16.094

Fruit 3.027 1.151 4.178

Akkerbouw 3.526 22 3.548

Sierteelt 1.988 0 1.988

Totaal hectares 22.057 3.751 25.808

837 telers per 1-7-2019



PlanetProof thema’s op een rijtje:

Bovenwettelijke eisen en keuzemaatregelen op 9 thema’s:

1. Energie en Klimaat
2. Gewasbescherming
3. Biodiversiteit en landschap
4. Bodemvruchtbaarheid
5. Bemesting
6. Water
7. Lichtafscherming
8. Afval en reiniging
9. Verpakkingen



Ambitie & haalbaarheid

• Toetsing van voorstellen bij onafhankelijke deskundigen 
(Delphy, WUR, CLM) en stakeholders

•Besluiten door College van Deskundigen:
• Praktijk (teelt en handel)
• Overheden (waterschap)
• NGO (Natuur- en milieuorganisaties)
• Onderzoek (WUR)

•Besluit na afweging ambitie en haalbaarheid



Biodiversiteit en Landschap



Biodiversiteit en landschap

•Vergroten van de biodiversiteit (flora en 
fauna)
•Vergroten van de landschappelijke waarde 

Einddoel: functionele agrobiodiversiteit en 
landbouw in balans met de omgeving

Momenteel geen verplichte eisen, alleen 
keuzemaatregelen



Voorbeelden van keuzemaatregelen

• Bloeiende kruiden- en/of bloemenrand

• Overhoek met daarop gevarieerde kruidige vegetatie

• Nest- en schuilgelegenheden voor bijvoorbeeld vogels, insecten

• Natte natuur (natuurvriendelijk slootkantbeheer)

• Houtige natuur (houtwallen, struwelen)



Herziening 2020

•Uitnodiging hoorzitting 14 november Expo Houten
•Meld je aan via planetproof.eu > nieuws
•Aanmelden voor 31 oktober



www.planetproof.eu

https://www.planetproof.eu/


On the way to PlanetProof


