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voldoen aan de eisen van het certfcateschema On the way to 

PlanetProof voor plantaardige producten, dat werd vastgesteld door 

het College van Deskundigen agro food van SMK.

Kiwa VERIN verklaart dat de als On the way to PlanetProof 

gekenmerkte producten; verpakken van producten uit de bedekte en 

open teelt, van het bedrijf:

Code en volgnummer certfcateschema : PP.04

Registratenummer : KIWA850547

Afgifedatum certfcaat : 24 september 2021

Einddatum certfcaat : 31 december 2022

Nieuwegein, 24 september 2021

Namens Kiwa VERIN,



Betreft : Beoordeling On the Way to PlanetProof

Uw kenmerk : 9998128 / 

Nieuwegein, 24 september 2021

Fresh Pack Logistics B.V.

Postbus  253

2990 AG  BARENDRECHT

Geachte heer, mevrouw, 

Op 8 juli 2021 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor controle in het kader van het On the way to 

PlanetProof Plantaardige producten. De controlebevindingen zijn in goede orde ontvangen en beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor On the way to PlanetProof 

Plantaardige producten en bijbehorende voorschriften. Het On the way to PlanetProof Plantaardige 

producten-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het certificaat is geldig tot de 

datum vermeld op het certificaat. 

Kiwa VERIN zal u benaderen voor een nieuwe controle. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw erkenning 

zonder onderbreking doorloopt.Het behalen van het certificaat wordt aan SMK doorgegeven.

Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Noah de Heer

Bijlage: Certificaat Planet Proof



Aanvullende opmerkingen beoordelaar

WegingOmschrijvingNorm
Zijn er tjdens de audit tekortkomingen geconstateerd?PA0002 Major

Tijdens de audit zijn twee tekortkomingen geconstateerd, namelijk:

- Het is niet aangetoond dat de verpakkingsmaterialen (fowpack en clam dozen) 

maximaal 100 mg/kg zware metalen bevaten.

- In de loods staat een partj 2803 rode paprika's met een Olympic Fruit kistkaart met On 

the Way to PlanetProof logo. De betrefende partj blijkt echter niet van een PlanetProof 

teler te komen. Een deel is aan Aldi geleverd met op de factuur geen PP aanduiding, 

maar op de kratkaart wel de PlanetProof stcker.

Inmiddels heef Kiwa VERIN schrifelijk bewijs ontvangen waaruit blijkt dat aangetoond 

kan worden dat verpakkingsmaterialen maximaal 100 mg/kg zware metalen bevaten. 

Tevens hebben wij schrifelijk bewijs ontvangen waaruit blijkt hoe de Planet Proof 

Plantaardig artkelen goed gescheiden kunnen worden van de reguliere artkelen. 

Hiermee zijn de tekortkomingen opgelost.


