On the way to PlanetProof
Kiwa VERIN verklaart dat de als On the way to PlanetProof
gekenmerkte eieren van het bedrijf:

PLV42183
Mts de Koning
gevestigd aan de:
Zwetselaarseweg 3
6741 ND LUNTEREN
voldoet aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke
producten - Ei (leghennen), dat werd vastgesteld door het Centraal
College van Deskundigen Mileukeur agro/food van SMK.

Code en volgnummer certificatieschema
Registratienummer
Afgiftedatum certificaat
Geldigheid certificaat

: versie DP.23
: KIWA200897
: 3 juni 2020
: 30 juni 2021
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Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
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Tel.: 088 998 43 10
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Marleen Duijzer
Actuele informatie over gecertificeerde producten/diensten en certificatieschema's is gepubliceerd op de websites van SMK.
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Betreft
Uw kenmerk

: Uitslag beoordeling On the way to PlanetProof
: 6395506 / PLV42183

Geachte heer, mevrouw,
Op 27 mei 2020 is uw bedrijf bezocht door een controleur van Kiwa VERIN voor de On the way to
PlanetProof-controle. Kiwa VERIN heeft de controlebevindingen van de controleur in goede orde ontvangen en
beoordeeld.
De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf voldoet aan de Algemene Voorwaarden van On the way to PlanetProof en
bijbehorende voorschriften. Het Planet Proof-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief.
Het certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor
het verstrijken van de einddatum van het certificaat een nieuwe controle voor Planet Proof is uitgevoerd. Kiwa
VERIN zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw Planet Proof erkenning zonder
onderbreking doorloopt.
Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN
(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Marleen Duijzer
Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat Planet Proof

Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar
Norm
Omschrijving

Weging

2.2

Major

4.1

CO2-uitstoot veevoer
Van iedere geleverde voerleverantie is de feedprint bekend.
Feetprint is een tool waarmee de CO2 footprint van veevoeders berekend kan
worden. Deze tool is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Blonk Milieu
Advies, en is gratis op te vragen via www.wur.nl > feedprint
Tijdens de controle is geconstateerd dat de feedprint per voerleverantie nog niet bekend
is. Inmiddels heeft Kiwa VERIN een overzicht ontvangen van de gegevens m.b.t. de
feedprint van de voerleveringen in 2019. Hiermee is deze tekortkoming opgelost. Bij de
volgende controle dient de feedprint van iedere geleverde voerleverantie bekend te zijn.
Transport van opfok- naar legstal:
Tijdens de controle is geconstateerd dat de vangschade bij het transport van opfok naar
de legstal hoger is dan 0,05 procent. U dient uw opfokker hierop te attenderen, zodat bij
de volgende opzet er voor gezorgd wordt dat de vangschade bij transport van opfok naar
legstal zo laag mogelijk is. U ontvangt hiervoor een waarschuwing. Bij de volgende
controle zal hier extra aandacht aan worden besteed.
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