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Wijzigingen certificatieschema On the way to PlanetProof Melk                   

 

SMK heeft in december 2021 de criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk 2.0 gepubliceerd. In onderstaande 

tabel vindt u de wijzigingen ten opzichte van het schema On the way to PlanetProof Melk 1.1. 

 

Wijziging  Ingangsdatum  

Hoofdstuk 1 Algemene eisen melk  

Criterium Continue goede melkkwaliteit 

Dit criterium vervalt. 

 

1 januari 2022 

Criterium Veiligheid voor mens en dier 

In het certificatieschema 1.1 was opgenomen dat nieuwe deelnemers in het eerste jaar altijd een 

RI&E-training volgen (Stigas e-learning veiligheid op het bedrijf of erkend vergelijkbaar).  

In het certificatieschema 2.0 is opgenomen dat nieuwe deelnemers: 

- het eerste jaar een RI&E-training volgen óf 

- minimaal drie jaar geleden een RI&E-training hebben gevolg óf 

- een uitgewerkte RIE hebben van maximaal 3 jaar oud. 

 

1 januari 2022 

 

Hoofdstuk 2 Biodiversiteit  

In het certificatieschema 1.1 was opgenomen dat op minimaal één van de drie thema’s (Biodiversiteit, 

Klimaat, Dier) op topniveau moest worden gescoord. In het certificatieschema 2.0 is het thema 

Biodiversiteit onderverdeeld in twee subthema's: Kringloopindicatoren (1) en Natuur en landschap (2). 

Hierdoor ontstaan in totaal vier thema’s en moet op minimaal één van de vier thema’s op topniveau 

worden gescoord. Dit geeft meer flexibiliteit voor deelname. Voor alle thema’s blijft gelden dat 

minimaal de basisnorm moet worden gehaald. 

 

1 januari 2022 

 

Criterium Eiwit van eigen land 

In het certificatieschema 1.1 gold een basisnorm van minimaal 50% eiwit van eigen land en een 

topniveau van minimaal 60% eiwit van eigen land. De basisnorm en het topniveau zijn in het 

certificatieschema 2.0 met 5% verhoogd. Dus voor het criterium eiwit van eigen land wordt de 

basisnorm 55% en het topniveau 65%. 

 

 

Uiterlijk realiseren in 

2024 
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Criterium Gewasbeschermingsmiddelen 

Het bestaande verbod op glyfosaatgebruik op erf en grasland blijft van toepassing en wordt uitgebreid 

naar een totaalverbod van chemische gewasbeschermingsmiddelen op het erf. 

 

1 januari 2022 

Criterium Beheer Natuur en landschap 

In het certificatieschema 1.1 gold een basisnorm van minimaal 5% extensief kruidenrijk grasland (of 

minimaal 5% gelijkwaardig) en een topniveau van minimaal 10% extensief kruidenrijk grasland (of 

5% extensief kruidenrijk grasland én minimaal 5% gelijkwaardig).  

 

In het certificatieschema 2.0 is het basis- en het topniveau met +5% kruidenrijk grasland verhoogd. 

Dus: 

Basisnorm: 

- 10% bedrijfsareaal met natuur en landschapspakketten:  

minimaal 5% kruidenrijk grasland + 5% kruidenrijk grasland of gelijkwaardig met natuur en 

landschapspakketten 

Topniveau: 

- 15% bedrijfsareaal met natuur en landschapspakketten: 

minimaal 5% extensief kruidenrijk grasland + minimaal 5% kruidenrijk grasland + minimaal 5% 

kruidenrijk grasland of gelijkwaardig met natuur en landschapspakketten 

 

Uiterlijk realiseren in 

2024 

 

Criterium Beheer Natuur en landschap 

Voor zowel basisnorm als topniveau geldt vanaf 2022 dat minimaal 1 erfbeheerpakket moet worden 

gerealiseerd. 

 

Realiseren in 2022 

Criterium Bedrijfsnatuurplan 

Nieuwe deelnemers moeten in het eerste jaar van deelname een bedrijfsnatuurplan (laten) opstellen 

door een door SMK erkende partij. 

 

Per 1 januari 2022 

  

Hoofstuk 3: Klimaat  

Geen wijzigingen. 

 

Voor bedrijven met meer dan 10% extensief kruidenrijk grasland is de uitzondering op de 

broeikasgasemissienorm gehandhaafd.  

 

 

 

N.v.t.  
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Hoofdstuk4: Dierenwelzijn en diergezondheid  

Criterium Gemiddelde levensduur melkkoeien  

De gemiddelde levensduur in de basisnorm en het topniveau groeit de komende 3 jaar met 3 

maanden. Deze groei gaat stapsgewijs met 1 maand verhoging per jaar. 

2022: +1 maand 

2023: +1 maand 

2024: +1 maand 

  

Criterium Diergezondheidsmonitoring melkkoeien  

In het certificatieschema 1.1 gold een basisnorm van 86 punten (KoeData-score) en een topniveau 

van 92 punten (KoeData-score). In het certificatieschema 2.0 is de basisnorm verlaagd naar 70 

punten (KoeData-score). Het topniveau van dit criterium vervalt. 

 

1 januari 2022 

 

Criterium Diergezondheidsmonitoring kalveren en jongvee  

In het certificatieschema 1.1 gold een basisnorm van 70 punten (KalfOK-score) en een topniveau van 

80 punten (KalfOK-score). In het certificatieschema 2.0 wordt de basisnorm verhoogd naar 75 punten 

(KalfOK-score). Het topniveau van dit criterium vervalt. 

 

1 januari 2022 

 

Criterium monitoring kalverzorg 

Dit is een nieuw criterium.  

 

Op basis van onafhankelijke monitoring wordt door de certificaathouder aangetoond dat: 

- De gemiddelde kalversterfte lager is dan het landelijk gemiddelde;  

- Wanneer er sprake is van kalversterfte boven het landelijk gemiddelde op een bedrijf, is binnen drie 

jaar verbetering te zien op dat bedrijf; 

- Er geen structureel hoge kalversterfte is bij de deelnemende bedrijven. 

 

1 januari 2022 

 

Criterium Mobiliteit melkvee 

Dit is een nieuw criterium.  

 

Minimaal één keer per jaar worden de klauwen van alle melkgevende dieren verzorgd door een 

gecertificeerde klauwverzorger of voor klauwverzorging opgeleide melkveehouder.  

 

Klauwafwijkingen en eventuele behandelingen worden geregistreerd. 

 

 

 

 

 

1 januari 2022 
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Criterium Uiergezondheid melkvee 

Dit is een nieuw criterium.  

 

Het celgetal of de geleidbaarheid van de melk van iedere individuele koe wordt gemeten via de MPR of 

meting in AMS of melkstal. 

 

1 januari 2022 

 

Registratie huisvestingssysteem 

Dit is een nieuw criterium.  

 

Het betreft het inventariseren van de huisvesting van volwassen dieren, jongvee en kwetsbare dieren.  

 

Mogelijk aanvullende 

eisen per 1 januari 2023, 

per 1 januari 2028 of bij 

(ver)nieuwbouw 

 

Criterium Aanwezigheid koeborstels  

In het certificatieschema 1.1 is opgenomen dat er minimaal 1 elektrisch aangedreven roterende 

koeborstel per 70 koeien aanwezig moet zijn. Hieraan is in het certificatieschema 2.0 toegevoegd dat 

er een vaste koeborstel aanwezig moet zijn voor het jongvee gehouden in groepen en de droge 

koeien.  

 

Realiseren voor 1 juli 

2022   

Criterium Periodieke educatie diergezondheid en dierenwelzijn 

Dit is een nieuw criterium.  

 

De melkveehouder heeft een erkende cursus gevolgd (lijst website SMK) (5 jaar geldig), of neemt 

jaarlijks deel aan een studieclub/kennisbijeenkomst op het gebied van dierenwelzijn/diergezondheid.  

 

Per 1 januari 2022 

Criterium Weidegang jongvee 

Dit is een nieuw criterium.  

 

Al het jongvee krijgt (per dier) tenminste 100 dagen weidegang in de eerste twee levensjaren. 

 

1 januari 2023 

 


