TARIEVENLIJST ON THE WAY TO PLANETPROOF
PLANTAARDIGE PRODUCTEN
Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten voor certificering die via de certificatieinstellingen aan SMK moeten worden betaald. Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatieinstellingen aan keurmerkhouders berekenen voor inspectie en certificering. Voor een indicatie van deze
kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie-instelling(en).
De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse
afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie-instelling bij de
certificaathouder in rekening gebracht.
1) Aanmelding
1.1.) Aanmeldingskosten
De aanmeldingskosten worden in rekening gebracht in het jaar waarin men gecertificeerd is voor een van onderstaande
schema’s. Indien een bedrijf voor meer dan één schema van SMK is gecertificeerd, worden per schema opnieuw
aanmeldingskosten in rekening gebracht. Een uitzondering hierop geldt voor primaire producenten die onverpakte
producten bijkopen en daarom zowel voor het producten schema als voor het Chain of Custody schema worden
gecertificeerd. Zij betalen alleen aanmeldkosten voor het eerst behaalde certificaat van de twee certificaten.
1.2) Opnieuw aanmelden na afmelding
Bedrijven die zich afmelden voor het certificaat en zich binnen twaalf maanden weer aanmelden en gecertificeerd zijn
behoeven niet opnieuw aanmeldingskosten aan SMK af te dragen. Dit geldt zowel voor zelfstandige certificaathouders
als voor bedrijven die van deelnemer onder ketenregie overgaan naar een andere ketenregisseur of individuele
certificaathouder worden. Indien de tijd tussen afmelding en opnieuw gecertificeerd zijn meer dan twaalf maanden
bedraagt, worden wel opnieuw aanmeldingskosten berekend.
1.3) Groepsaanmelding
In geval een groep van bedrijven zich gezamenlijk aanmeldt voor certificering bij een certificatie-instelling, geldt een
starttarief voor de aanmelding van de groep en geldt een aanmeldtarief per deelnemer. Een groep is gedefinieerd als:

Een certificaathouder (ketenregisseur) die beschikt over deelnemers
of

Een samenwerkingsverband van individueel te certificeren/ gecertificeerde bedrijven (bijvoorbeeld binnen een
vereniging, een coöperatie, een stichting, of een gezamenlijk project), waarbij de afdrachten via één persoon/
organisatie worden afgedragen.
2) Jaarlijkse afdracht
De jaarlijkse afdracht is verschuldigd indien een certificaathouder in een bepaald kalenderjaar –of een gedeelte daarvanover een certificaat beschikt. Deze afdracht is gebaseerd op de volledige (=100%) omvang/productie van het
gecertificeerde product, per productcategorie. Dit geldt voor alle schema’s.

Bijvoorbeeld: 6 ha tomaten gecertificeerd voor On the way to PlanetProof waarvan men 2 ha als On the way to
PlanetProof afzet leidt tot een afdracht voor 6 ha.

Het aantal teeltrondes per jaar heeft geen invloed op de berekening van afdrachten.

Als er in hetzelfde jaar achtereenvolgens 2 of meer gecertificeerde gewassen worden geteeld op dezelfde
teeltoppervlakte (in 2 of meer teeltrondes), dan worden de afdrachten berekend door de teeltoppervlakte te
verdelen over de betreffende gewassen. Bijvoorbeeld: Als er op 1 hectare in hetzelfde jaar eerst spinazie en dan sla
wordt geteeld, dan wordt dit genoteerd als 0,5 ha sla en 0,5 ha spinazie.

Bij meerlagen teelt wordt de teeltoppervlakte berekend door de oppervlakte van alle teeltlagen bij elkaar op te
tellen.

Primaire producenten die onverpakte producten bijkopen en daarom zowel voor het producten schema als voor het
Chain of Custody schema worden gecertificeerd betalen alleen de afdracht voor het certificaat waarvoor de hoogste
jaarlijkse afdracht is verschuldigd.
2a) Tarief schijven
Indien in de tarieven op de volgende pagina’s tariefschijven zijn vermeld, betekent dit dat een keurmerkhouder altijd
eerst afdracht betaalt over de eerste schijf, vervolgens over de tweede, en daarna over de derde. Als voorbeeld: 110 ha
aardappelen gecertificeerd voor On the way to PlanetProof waarvan de eerste 20 ha wordt berekend aan de hand van de
eerste schrijf, plus 80 hectare aan de hand van de tweede schijf, plus 10 hectare over de derde schijf.
Voor groepen (samenwerkingsverbanden en ketenregie) worden de tariefschijven over de totale omzet/productie van
alle deelnemers toegepast en geldt een staffel voor groepen, zie de tabel groepstarieven.
3) Afmeldingskosten
Indien men zich ná 1 januari van een kalenderjaar afmeldt voor On the way to PlanetProof certificatie wordt de volledige
afdracht in rekening gebracht, tenzij men zich vóór 1 juni afmeldt en schriftelijk kan aantonen dat er dat jaar geen On
the way to PlanetProof-gecertificeerde producten werden geproduceerd en/of verhandeld. In dat geval wordt bij
afmelding 50% van de afdracht aan SMK in rekening gebracht. Bij omzetafhankelijke afdrachten wordt dit bedrag
gebaseerd op de afdracht betaald over het voorgaande jaar.
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Individuele tarieven Plantaardige producten
Tarieven EUR - excl. BTW vanaf 01-01-2021

CERTIFICERING OPEN TEELT
Aanmelding
Jaarlijkse afdracht starttarief1
Jaarlijkse afdracht per hectare

Eenmalige aanmeldingskosten
Starttarief per jaar
Schijf 1

Schijf 2

0 t/m 20 ha
Akkerbouwgewassen
Granen

2

0 t/m 15 ha
12,00
20,00
20,00
20,00
30,00
0 t/m 3 ha

4 t/m 15 ha

16 ha en meer
7,50

20,00
60,00
35,00

15,00
45,00
26,00

21 ha en meer
5,00
15,00
9,00

35,00
0 t/m 10 ha
10,00

26,00
11 t/m 60 ha
7,50

9,00
61 ha en meer
2,50

25,00

19,00

6,00

0 t/m 5 ha

Boomkwekerijproducten: laan- en
parkbomen
Boomkwekerijproducten: bos- en
haagplantsoen, vruchtbomen, rozen,
overige bomen

101 ha en meer
2,00
1,25
51 ha en meer
3,00
5,00
5,00
5,00
7,50

22,50

30,00

Houtig kleinfruit; blauwe bes, rode bes,
kruisbes, etc.
Overig fruit
Aardbeien
Boomkwekerijproducten
- containerteelt, vaste planten
- sierconiferen, heesters, klimplanten
Zomerbloemen

Schijf 3

21 t/m 100 ha
5,50
3,75
16 t/m 50 ha
9,00
15,00
15,00
15,00
22,50

7,50
5,00

Vollegrondsgroenten 2
Aromatische kruiden
Bloembollen
Hard fruit: appel, peer
Steenfruit: pruim, kers, perzik, nectarine,
abrikoos, mango, avocado

250,00
100,00

6 t/m 20 ha

CERTIFICERING BEDEKTE TEELT
Aanmelding
Jaarlijkse afdracht starttarief1
Jaarlijkse afdracht per hectare
Groenten intensieve bedekte teelt
Groenten extensieve bedekte teelt3
Aardbei
Fruit
Sierteeltproducten
Jaarlijkse afdracht per m2 teeltoppervlak
Paddenstoelen
Jaarlijkse afdracht per m2 teeltoppervlak
Witlof(trek)
Jaarlijkse afdracht per ton (1 ton = 1.000
kilo) product
Sprouts en kiemgroente
Jaarlijkse afdracht per 1.000 stuks
Bolbloemen (uit de broei)

Eenmalige aanmeldingskosten
Starttarief per jaar
Schijf 1

250,00
100,00
Schijf 2

Schijf 3

0 t/m 10 ha
115,00
25,00
115,00
30,00
115,00
0 t/m 3.300 m2
0,12
0 t/m 200 m2
1,60
0 t/m 3.000 ton

11 t/m 30 ha
85,00
19,00
85,00
22,50
85,00
3.301 t/m 20.000 m2
0,09
201 t/m 800 m2
1,20
3.001 t/m 8.000 ton

31 ha en meer
30,00
6,00
30,00
7,50
30,00
20.001 m2 en meer
0,03
801 m2 en meer
0,40
8.001 ton en meer

0,20
0 t/m 2.000.000
stuks
0,12

0,15
2.000.001 t/m
6.000.000 stuks
0,09

0,05
6.000.001 stuks
en meer
0,03

1

De jaarlijkse afdracht bestaat uit het starttarief plus een afdracht per eenheid teeltoppervlak/opbrengst.
Zie Lijst van te telen On the way to PlanetProof gewassen binnen Nederland in het certificatieschema On the way to
PlanetProof Plantaardige Producten Open Teelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten.
3
Onverwarmde en onbelichte teelt.
2
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Groepstarieven Plantaardige producten
Tarieven EUR - excl. BTW vanaf 01-01-2021

CERTIFICERING OPEN TEELT
Aanmelding

Jaarlijkse afdracht starttarief1
Jaarlijkse afdracht per hectare

Eenmalige aanmeldingskosten
-Starttarief groep
-per deelnemer die via een groep wordt aangemeld
Starttarief per jaar
Schijf 1

Schijf 2

0 t/m 100 ha

0 t/m 75 ha
12,00
20,00
20,00
20,00
30,00

1001 ha en meer
2,00
1,25
501 ha en meer
3,00
5,00
5,00
5,00
7,50

0 t/m 15 ha
30,00

16 t/m 150 ha
22,50

151 ha en meer
7,50

0 t/m 25 ha
20,00
60,00
35,00

26 t/m 200 ha
15,00
45,00
26,00

201 ha en meer
5,00
15,00
9,00

35,00
0 t/m 50 ha
10,00

26,00
51 t/m 600 ha
7,50

9,00
601 ha en meer
2,50

25,00

19,00

6,00

7,50
5,00

Houtig kleinfruit; blauwe bes, rode bes,
kruisbes, etc.
Overig fruit
Aardbeien
Boomkwekerijproducten
- containerteelt, vaste planten
- sierconiferen, heesters, klimplanten
Zomerbloemen
Boomkwekerijproducten
- laan- en parkbomen
Boomkwekerijproducten: bos- en
haagplantsoen, vruchtbomen, rozen,
overige bomen

Schijf 3

101 t/m 1000 ha
5,50
3,75
76 t/m 500 ha
9,00
15,00
15,00
15,00
22,50

Akkerbouwgewassen2
Granen
Vollegrondsgroenten2
Aromatische kruiden
Bloembollen
Hard fruit: appel, peer
Steenfruit: pruim, kers, perzik, nectarine,
abrikoos, mango, avocado

250,00
100,00
500,00

CERTIFICERING BEDEKTE TEELT
Aanmelding

Jaarlijkse afdracht starttarief1
Jaarlijkse afdracht per hectare
Groenten intensieve bedekte teelt
Groenten extensieve bedekte teelt3
Aardbei
Fruit
Sierteeltproducten
Jaarlijkse afdracht per 1m2 teeltoppervlak
Paddenstoelen
Witlof(trek)
Jaarlijkse afdracht per ton (1 ton = 1.000
kilo) product
Sprouts en kiemgroente
Jaarlijkse afdracht per 1.000 stuks
Bolbloemen (uit de broei)

Eenmalige aanmeldingskosten
-Starttarief groep
250,00
-per deelnemer die via een groep wordt aangemeld
100,00
Starttarief per jaar
500,00
Schijf 1
Schijf 2
Schijf 3
0 t/m 50 ha
51 t/m 300 ha
301 ha en meer
115,00
85,00
30,00
25,00
19,00
6,00
115,00
85,00
30,00
30,00
22,50
7,50
115,00
85,00
30,00
0 t/m 16.500 m2
16.501 t/m 200.000 m2 200.001 m2 en meer
0,12
0,09
0,03
0 t/m 1.000 m2
1.001 t/m 8.000 m2
8.001 m2 en meer
1,60
1,20
0,40
0 t/m 15.000 ton
15.001 t/m 80.000 ton 80.001 ton en meer
0,20
0 t/m 10.000.000
stuks
0,12

0,15
0,05
10.000.001 t/m
60.000.001 stuks en
60.000.000 stuks
meer
0,09
0,03

De jaarlijkse afdracht bestaat uit het starttarief plus een afdracht per eenheid teeltoppervlak/opbrengst.
Zie Lijst van te telen On the way to PlanetProof gewassen binnen Nederland in het certificatieschema On the way to
PlanetProof Plantaardige Producten Open Teelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten.
3
Onverwarmde en onbelichte teelt.
1
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