Samenwerking Groenkeur en SMK voor duurzamere boomkwekerijproducten
Ter versterking van de positie van duurzamere boomkwekerijproducten hebben Groenkeur en SMK
per 18 april 2018 één certificatieschema, en wel dat van On the way to PlanetProof. Hierbij kunnen
beide logo’s (On the way to PlanetProof en/of Groenkeur) worden gebruikt.
Groenkeur en SMK zijn ervan overtuigd dat bundeling van krachten kan resulteren in een meer
aantrekkelijk aanbod voor de markt van boomkwekerijproducten tegen concurrerende kosten.
Overgangsregeling
1.
SMK is per 1 januari 2019 de enige beheerder van het certificatieschema voor duurzame
boomkwekerijproducten en nodigt Groenkeur productcertificaathouders duurzame
boomkwekerijproducten uit om gedurende 2018 over te stappen op het certificatieschema van
On the way to PlanetProof.
2.
Boomtelers met een certificaat On the way to PlanetProof krijgen, indien gewenst, tevens een
certificaat voor Groenkeur.
3.
SMK neemt de mogelijkheid voor gebruik van de naam en beeldmerk Groenkeur op het
certificaat op in het certificatieschema, publiceert hierover op haar website en informeert
certificatie instellingen over de mogelijkheid die certificaathouders van On the way to
PlanetProof hebben als het gaat om de keuze voor een extra certificaat voor Groenkeur.
4.
Groenkeur krijgt de mogelijkheid binnen haar website te verwijzen naar de betreffende
informatie op de website van SMK.
5.
Groenkeur stopt uiterlijk per 31 december 2018 met het beheer van het Groenkeurcertificatieschema voor duurzame boomkwekerijproducten. Na die datum zijn certificaten
Groenkeur op basis van het Groenkeur certificatieschema duurzame boomkwekerijproducten
niet meer geldig (gebruik van het Groenkeur logo blijft mogelijk via het On the way to
PlanetProof certificatieschema). Na 1 maart 2018 worden door Groenkeur geen nieuwe
aanvragen voor certificaten Groenkeur duurzame boomkwekerijproducten in behandeling
genomen.
Audits
6.
Groenkeur deelnemers die willen overstappen op het On the way to PlanetProofcertificatieschema moeten in het voorjaar een beginaudit en in het najaar een teeltaudit laten
uitvoeren, om het certificaat te kunnen verkrijgen.
7.
Groenkeur deelnemers die tegelijkertijd deelnemen aan het certificatieschema van On the way
to PlanetProof kunnen per direct stoppen met deelname aan het schema van Groenkeur
duurzame boomkwekerijproducten, maar mogen wel het logo blijven voeren.
8.
Met het behalen van het certificaat ‘On the way to PlanetProof’, kunnen certificaathouders
tevens een extra Groenkeur certificaat krijgen.
Afdrachten
9.
SMK brengt voor de overstap van Groenkeur deelnemers naar On the way to PlanetProof geen
aanmeldkosten aan deze certificaathouders in rekening.
10. Groenkeur deelnemers betalen de afdracht over 2018 aan Groenkeur. Vanaf 1 januari 2019
betalen certificaathouders (Groenkeur en/of On the way to PlanetProof) de reguliere afdracht
conform de tarieventabel van SMK. Groenkeur en SMK zetten zich in om deze tarieven naar
beneden bij te stellen.
Overig
11. SMK nodigt gedurende de looptijd van deze overeenkomt bij aanpassing van het
certificatieschema On the way to PlanetProof waar het duurzame boomkwekerijproducten
betreft, Groenkeur uit om te participeren in de begeleidingscommissie.
12. SMK en Groenkeur ontwikkelen voor 1 juli 2018 een gezamenlijk marketingplan voor certificatie
en promotie van duurzame boomkwekerijproducten ter stimulering van deze productgroep.

