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Nieuwegein, 4 november 2021
Betreft

: Uitslag beoordeling On the way to PlanetProof pakstation

Uw kenmerk

: 8881148 / PAK00203

Geachte heer, mevrouw,
Op 4 mei 2021 is uw bedrijf bezocht door een controleur van Kiwa VERIN voor de On the way to PlanetProof
pakstation-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,

Ruud Reitsma
Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat Planet Proof

Aanvullende opmerkingen IKB beoordelaar
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7.10

Milieubeleidsplan
De keurmerkhouder > 10 fte stelt een Milieubeleidsplan op, dat minimaal ingaat op:
• het algemene milieubeleid en de milieudoelstellingen van het bedrijf
• hoe dit milieubeleid terugkomt in de bedrijfsdoelstellingen
• welke acties, activiteiten en werkzaamheden worden ondernomen om de
doelstellingen te behalen (scholing werknemers etc.)
• het monitoren en registreren van milieuprestaties
• evaluatie van de mate waarin doelstellingen zijn behaald
• aanpassing van het milieubeleidsplan naar aanleiding van de evaluatie elke drie jaar
Bedrijven met een ISO 14001 certificering ontvangen ontheffing voor deze eis.
Tijdens de audit is geconstateerd dat het milieubeleidsplan nog niet is bijgewerkt en niet
is geëvalueerd in 2021. Ook zijn de prestaties naar aanleiding van de gestelde doelen in
2018 en 2019 zijn nog niet gemeten. Inmiddels heeft Kiwa VERIN een in 2021 bijgewerkt
milieubeleidsplan ontvangen. Hiermee is de tekortkoming gecorrigeerd.
Milieucoördinator
De keurmerkhouder met > 10 fte heeft een milieucoördinator aangesteld waarbij
diens verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een taakomschrijving. De minimale
verantwoordelijkheden van de milieucoördinator zijn:
• Bekend maken in de organisatie dat hij/zij het centrale aanspreekpunt is voor alle
milieuzaken.
• Zorgen voor instructie van medewerkers op het gebied van milieu.
• Beheren en actueel houden van het registraties over milieuzaken.
Bedrijven met een ISO 14001 certificering ontvangen ontheffing voor deze eis.
Tijdens de audit is geconstateerd dat er op dit moment op het bedrijf geen
milieucoördinator is aangesteld.Inmiddels heeft Kiwa VERIN bewijs ontvangen waaruit
blijkt dat Job Schilderman als nieuwe milieucoördinator is aangesteld. Hiermee is de
tekortkoming gecorrigeerd.
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