
 

DUURZAAMHEIDSVOORSCHRIFTEN ROYAL FLORAHOLLAND  

Versie 22 november 2021 

 

Deze duurzaamheidsvoorschriften zijn vastgesteld door de Directie van Royal FloraHolland en gelden 

voor alle aanvoerders die gebruik maken van de (digitale) marktplaats van Royal FloraHolland.  

 

Deze duurzaamheidsvoorschriften kunnen worden ingezien op de website via de volgende link: 

www.royalfloraholland.com/duurzaamheidsvoorschriften. 

 

De toepasselijkheid van deze voorschriften vloeit voort uit de betreffende directiebesluiten en is 

bovendien vastgelegd in het Veilingreglement, samen met de overige aanvoervoorschriften (zoals 

bijvoorbeeld aanvoertijden, kwaliteit, sortering) in Hoofdstuk 2, artikel 7: inschrijving verkopers en 

aanvoer van producten.  

 

Deze duurzaamheidsvoorschriften gaan nu alleen over certificering, maar in de toekomst kunnen deze 

worden uitgebreid met andere aspecten van duurzaamheid. 

 

DIGITALE MILIEUREGISTRATIE EN MILIEUCERTIFICERING 

 

Deze duurzaamheidsvoorschriften zijn aangepast op basis van het directiebesluit Vernieuwde aanpak 

digitale milieuregistratie en milieucertificering van 1 september 2021. Deze versie, zoals per 22 

november 2021 gepubliceerd op de website van Royal FloraHolland is de enige geldende. Alle eerder 

gepubliceerde versies zijn hierdoor komen te vervallen.  

 

Hieronder leggen we uit wat wij vragen van aanvoerders. 

 

1. Wat vraagt Royal FloraHolland van aanvoerders? 

 

Om transparantie te bieden aan de handel (en uiteindelijk de consument) over de milieuaspecten van de 

productiewijze van de producten die verhandeld worden op onze marktplaats, vraagt Royal FloraHolland  

alle aanvoerders om:  

• een digitale milieuregistratie te voeren en een milieucertificaat te behalen (dit geldt voor 

kwekers), of 

• daar aantoonbaar mee bezig te zijn (dit geldt voor kwekers), of  

• aan te tonen dat hun producten afkomstig zijn van gecertificeerde kwekers (dit geldt voor niet-

kwekende aanvoerders).  

Met een digitale milieuregistratie maken kwekers op uniforme wijze transparant hoe productie plaatsvindt 

op hun kwekerij wat betreft gewasbeschermingsmiddelengebruik, water, energie en meststoffen. Na een 

succesvolle controle op deze registratie door een certificerende instelling ontvangt een kweker een 

milieucertificaat, waarmee wordt aangetoond dat de kweker zich aan de in het erkende milieuschema 

(FSI Basket of Standards, zie www.fsi2025.com/basket) gestelde eisen houdt.  

 

2. Invulling van de ambitie van Royal FloraHolland 

 

Royal FloraHolland heeft eind 2019 de volgende ambitie geformuleerd:   

 

• Iedere kweker (lid of geen lid van Royal FloraHolland) die via onze marktplaats zijn producten 

verhandelt, voert aantoonbaar een digitale milieuregistratie via één van de digitale registratietools 

en heeft zich aangemeld bij één van de erkende certificerende organisaties en milieuschema’s.  

 

• Iedere kweker (lid of geen lid) die via onze marktplaats zijn producten verhandelt, is in het bezit 

van een milieucertificaat, of kan aantonen daar mee bezig te zijn.  

 

• Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de in de sierteeltsector gestelde 

FSI2025 duurzaamheidsnormen, dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot  
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Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. De directie van Royal FloraHolland 

adviseert kwekers hiermee een start te maken. Zie voor de meest actuele informatie hierover: 

www.fsi2025.com  

 

Verder geldt:  

 

• Voor aanvoerders die géén kweker zijn (handelsbedrijven, ‘overveilers’, makers van 

arrangementen etc.) of kwekers die bijkopen bij andere, kwekers, dat zij aantonen met 

controleerbare informatie dat de op de marktplaats aangeboden producten afkomstig zijn van 

gecertificeerde kwekers. Indien kwekers bijkopen bij andere kwekers moet aantoonbaar zijn dat 

deze bijkoop afkomstig is van gecertificeerde kwekers. De exacte invulling hiervan (welke exacte 

informatie en wie controleert) is nog in ontwikkeling. 

 

• Dat wij nieuwe aanvoerders of aanvoerders die starten met een ‘nieuw bedrijf’ vragen zich direct 

bij een aanbieder van een registratietool en bij één van de certificerende organisaties en 

milieuschema’s te melden, en te zorgen dat zij zo snel mogelijk gecertificeerd zijn of aantoonbaar 

een eerste audit hebben aangevraagd en ingepland. In het geval dat een aanvoerder een ander 

bedrijf wil overnemen treedt de aanvoerder in overleg met Royal FloraHolland om te bepalen of 

de bedrijfsovername gezien wordt als ‘nieuw bedrijf’ of als ‘aansluiting bij/fusie met het 

bestaande bedrijf’, waarna de afhandeling conform de spelregels van de erkende certificerende 

instantie/schema volgt.  

 

3. Beschikbare aanbieders van digitale milieuregistratie-tools en milieucertificering 

 

Marktconforme digitale milieuregistratie-tools zijn onderdeel van (of erkend door en gekoppeld aan) een 

milieuschema (uit de FSI Basket of Standards). De data die vanuit het schema worden gevraagd te 

registreren, worden middels een audit getoetst en leiden tot het behalen van het milieucertificaat. 

 

Geschikte milieuregistratie-tools en milieucertificaten voldoen aan de FSI-eisen en maken onderdeel uit 

van de ‘environmental’ (milieu) scope van de FSI Basket of Standards. 

 

Kwekers hebben de keuze uit diverse aanbieders van digitale milieuregistratie-tools en milieucertificering 

in Nederland en het buitenland. Zie voor de meest actuele informatie hierover: 

www.royalfloraholland.com/milieucertificering.  

 

4. Implementatie en monitoring 

 

Tot eind 2022 stimuleert Royal FloraHolland de implementatie van milieuregistratie en milieucertificering 

door kwekers te begeleiden en deelname makkelijker te maken. We laten in deze periode sancties, in de 

vorm van boetes of tijdelijke uitsluiting van aanvoerders op de marktplaats, achterwege. Dit is van 

toepassing op zowel de digitale milieuregistratie als milieucertificering. Ondertussen volgt Royal 

FloraHolland de voortgang nauwlettend. Eind 2022 wordt een evaluatiemoment ingepland waarna wordt 

besloten of aanvullende maatregelen nodig zijn.  

 

5. Overig 

 

Plantion en Veiling Rhein-Maas  

 

Deze voorschriften zijn ook van toepassing wanneer leden/aanvoerders van Royal FloraHolland leveren 

aan Plantion en/of Veiling Rhein-Maas.  
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