
1 
 

Veelgestelde vragen milieuregistratie en milieucertificering - update 1 september 2021 
 
Vier categorieën vragen: 

I. Algemene vragen over digitale milieuregistratie en milieucertificering (vragen 1 t/m 8) 
II. Vragen over de (vernieuwde) aanpak van Royal FloraHolland (9 t/m 17) 

III. Vragen over registratietools en certificerende instellingen (18 t/m 27) 
IV. Overige vragen (28, 29) 

 
I - Algemene vragen over digitale milieuregistratie en milieucertificering  
 

1. Waarom vraagt Royal FloraHolland om digitale milieuregistratie en milieucertificering bij 
het aanvoeren op de marktplaats?  

Als coöperatie is ons gezamenlijke doel onze prachtige sector toekomstbestendig te houden. Daar hoort 
bij dat wij transparant zijn naar de markt over het productieproces van onze bloemen en planten, zodat 
we iedereen kunnen laten zien hoe onze producten zijn gekweekt.  
 
Tegelijkertijd worden we nauwlettend in de gaten gehouden door milieubewegingen en marktpartijen 
zoals retailers, en verwachten we aanscherpingen van milieuwet- en regelgeving. Dit willen we 
voorblijven door als sector te laten zien dat het goed zit met onze producten. Een van de manieren 
waarop we dit kunnen doen is onze kwekers te stimuleren en te helpen zich te laten certificeren. 
 
Daarom vragen wij van iedere aanvoerder en kweker (lid of geen lid van de coöperatie) een digitale 
milieuregistratie en een marktconform milieucertificaat. Dit staat ook in de duurzaamheidsvoorschriften 
behorend bij het veilingreglement.  
 

2. Wat levert digitale milieuregistratie en milieucertificatie op voor mijn bedrijf?  
Digitale milieuregistratie en milieucertificering is op dit moment de beste manier om aan te tonen dat u 
duurzaam produceert en hoe u dat doet. U krijgt daarmee ook toegang tot het groeiende deel van de 
markt dat uitsluitend gecertificeerd duurzaam wil inkopen. Digitale milieuregistratie van 
gewasbescherming, meststoffen, water en energie levert u inzichten op die van pas komen bij het 
verbeteren van uw bedrijfsprocessen en geven u informatie over hoe u het doet ten opzichte van andere 
kwekers.   
 

3. Waarom is het nodig dat kwekers – naast alle (wettelijk) verplichte registraties – een 
milieucertificaat behalen? 

De wettelijk verplichte registraties dekken niet één op één de huidige eisen af die de markt op 
milieugebied stelt. Een milieucertificaat doet dat wel: een digitale milieuregistratie is gekoppeld aan een 
schema, wordt gevalideerd met een audit en eventueel monstername. Zo kan de milieuprestatie van een 
kweker transparant en betrouwbaar worden vastgelegd. Met een milieucertificaat kan overigens ook 
worden aangetoond, dat een kweker aan de wet voldoet. Ook is het belangrijk dat registreren digitaal en 
op een uniforme manier gebeurd. In de sector is grote behoefte aan betrouwbare informatie om 
bijvoorbeeld de milieu-impact te berekenen.  
 
Zie vraag 1 en 2 voor verdere toelichting over het belang en de voordelen van digitale milieuregistratie en 
milieucertificering.   
 

4. Wat zijn de wettelijk verplichte registraties voor kwekers? 
Er zijn diverse registraties die kwekers verplicht moeten bijhouden. De verplichting om een registratie van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij te houden is in Nederland wettelijk vastgelegd in het 
‘Besluit gewasbeschermingsmiddelen en Biociden’. Meer informatie vindt u op de website van 
Glastuinbouw Nederland www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/hoe-voldoe-ik-aan-de-eisen-van-de-
gewasbeschermingsmonitor/.    
 

5. Aan welke eisen moet digitale milieuregistratie en milieucertificering voldoen? Wat zijn de 
eisen van FSI? 

Wij houden de eisen aan van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) voor milieucertificering, een 
markt gedreven duurzaamheidinitiatief met 75 aangesloten leden, waaronder Royal FloraHolland, 
producenten, handelaren en retailers in binnen-en buitenland.  
Begin 2021 heeft FSI aangescherpte eisen met betrekking tot certificering gecommuniceerd onder de 
naam “FSI2025”. Deze eisen zijn voor de 75 aangesloten leden leidend bij productie en inkoop van 
bloemen en planten. Deze eisen zijn opgenomen in verschillende milieucertificaten (MPS, Global G.A.P., 
KFC en Florverde). De eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op het bijhouden van het teelt plan en 
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gewasbeschermingsplan (IPM), en het bijhouden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, 
water en energie. Op www.fsi2025.com vindt u meer informatie over FSI en de gestelde eisen.  
 

6. Ik ben SKAL of On the way to PlanetProof  gecertificeerd, Voldoe ik aan de eisen voor 
digitale milieuregistratie en milieucertificering volgens FSI2025?  

Kwekers met een Europees Biologisch certificaat (SKAL gecertificeerd) of een On the way to PlanetProof 
certificaat, vragen wij voorlopig niet om digitale milieuregistratie en milieucertificering, omdat biologisch 
een manier van telen is, waarbij het beperken van de milieueffecten van de teelt centraal staat en er 
onder meer géén gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Voor beide 
certificaten wordt onderzocht hoe ze binnen de FSI richtlijnen kunnen passen.  
 

7. Ik heb een GRASP-beoordeling. Voldoe ik aan de eisen voor digitale milieuregistratie en 
milieucertificering volgens FSI 2025? 

GRASP is een sociale checklist die door de organisatie GLOBALG.A.P wordt uitgegeven. Sommige 
retailers vragen GRASP als een extra bij het GLOBALG.A.P. IFA certificaat om meer te weten te komen 
over de sociale omstandigheden bij de productie. GRASP is geen certificaat en voldoet dan ook niet aan 
de eisen die FSI stelt aan een milieucertificaat. 
 

8. Wanneer kan ik als kweker beginnen met milieuregistratie?  
Op ieder moment gedurende het jaar. Het moment van aanvoeren of telen bepaalt niet wanneer u start 
met digitale milieuregistratie. Het kan zo zijn dat u tijdens de eerste periode(s) weinig registreert, maar 
ook deze registraties tellen mee. Op deze manier kunt u binnen één jaar ook uw milieucertificaat halen. 

II - Vragen over de vernieuwde aanpak van Royal FloraHolland  
 

9. Wat is de vernieuwde aanpak van Royal FloraHolland voor digitale milieuregistratie 
en milieucertificering? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Royal FloraHolland stimuleert digitale milieuregistratie en milieucertificering door kwekers te begeleiden 
en deelname makkelijker te maken (in plaats van te werken met sancties zoals in het verleden). Dat doen 
wij hoofdzakelijk via de volgende twee wegen: 
 Royal FloraHolland maakt gebruik van de kennis en kunde van groepen kwekers middels de 

FloraHolland Product Commissies (FPC’s). We verkennen samen met de FPC’s hoe een forse 
toename gerealiseerd kan worden van het aantal aanvoerders dat digitale milieuregistratie voert en 
een milieucertificaat heeft. We ontwikkelen een aanpak op maat, want elke groep kwekers heeft te 
maken met specifieke omstandigheden. Een kweker van seizoenbloemen loopt tegen andere zaken 
aan dan een kweker van rozen en daar kunnen we met deze aanpak rekening mee houden. 

 We blijven ons inspannen om tot een zeer breed uitgesproken commitment van de handel te komen, 
en dit ook concreet en meetbaar te maken. We spreken dan over de bereidheid van de handel om 
alleen gecertificeerde bloemen en planten te kopen. Want wij begrijpen goed dat dit een voorwaarde 
is voor kwekers om in actie te komen.   

 
10. Staat de Ledenraad achter deze (vernieuwde) aanpak? 

De Ledenraad heeft de directie van Royal FloraHolland een advies gegeven in juni 2021, en daarna heeft 
de directie een besluit genomen dat op 1 sept 2021 als vernieuwde aanpak is gepresenteerd.  

11. Kan ik (nog steeds) een boete krijgen of uitgesloten worden van de marktplaats wanneer 
ik nog niet ben gestart met digitale milieuregistratie en milieucertificering? 

Nee. De directie van Royal FloraHolland heeft in de vernieuwde aanpak besloten om sancties in de vorm 
van boetes of uitsluiting van de markplaats voorlopig achterwege te laten. Dit is van toepassing op zowel 
de digitale milieuregistratie als milieucertificering.  
 

12. Wat wordt bedoeld met voorlopig? Wat gaat er eind 2022 gebeuren? 
Tot eind 2022 stimuleert Royal FloraHolland de implementatie van milieuregistratie en milieucertificering 
door kwekers te begeleiden en deelname makkelijker te maken. Ondertussen volgen wij de voortgang 
nauwlettend waarbij eind 2022 een evaluatie plaatsvindt waarna wordt besloten of bijsturing nodig is. 
Hiervan houden we u op de hoogte.   

 
13. Ik ben net begonnen met digitale milieuregistratie, kan ik beter stoppen nu er geen 

handhaving plaatsvindt en geen sancties worden opgelegd? 
Nee. Wij blijven onze aanvoerders vragen om te beginnen én door te gaan met digitale milieuregistratie 
en milieucertificering. Ondanks het voorlopige uitstel van handhaving tot eind 2022, blijft 
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digitale milieuregistratie en milieucertificering essentieel voor de toekomst van uw bedrijf, onze sector en 
onze markplaats.  
 

14. Ik ben een aanvoerder, maar geen kweker. Geldt de digitale milieuregistratie en 
milieucertificering ook voor mij?    

Kweekt u niet zelf de producten die u aanvoert (handelsbedrijven, 'overveilers', makers van 
arrangementen etc.)? Wij vragen u niet om milieuregistratie te voeren; wel vragen wij u om aan te tonen 
dat de producten die u aanvoert milieu gecertificeerd zijn. Ook aan kwekers die bijkopen bij andere 
kwekers vragen wij aan te tonen dat de op de marktplaats aangeboden producten afkomstig zijn van 
gecertificeerde kwekers.  
 

15. Waar kan ik de duurzaamheidsvoorschriften behorend bij het veilingreglement van Royal 
FloraHolland vinden?  

De duurzaamheidsvoorschriften worden binnenkort op onze website gepubliceerd. Dank voor uw geduld. 
 

16. Hoe staan Plantion en Veiling Rhein-Maas (VRM) tegenover digitale milieuregistratie en 
milieucertificering?  

  
Veiling Rhein-Maas  
De digitale milieuregistratie en milieucertificering is inmiddels onderdeel van de 
duurzaamheidsvoorschriften behorend bij het veilingreglement van Royal FloraHolland. Daarmee vallen 
automatisch alle bij VRM afzettende Royal FloraHolland kwekers onder deze regels, ongeacht welk 
percentage van hun aanvoer zij bij VRM afzetten. Dus ook Royal FloraHolland kwekers die 100% van 
hun aanvoer bij VRM aanvoeren, vallen onder het Royal FloraHolland reglement.   
   
Plantion  
Ook Plantion onderstreept het belang van digitale milieuregistratie en milieucertificering. Plantion is het 
ermee eens dat hun leden die bij Royal FloraHolland aanvoeren ook zouden moeten toewerken naar 
digitale milieuregistratie en milieucertificering.  
 

17. Hoe kan ik als kweker op de Royal FloraHolland marktplaats laten zien dat ik 
gecertificeerd ben? 

Wij tonen op onze marktplaats op meerdere plekken welke certificaten een kweker heeft zoals in het 
KOA aanbod, op de klok, op de kweker-pagina in Floriday en in Flora Mondo. Deze informatie is 
gevalideerd door de partij die het certificaat uitgeeft. Op deze manier kunnen kwekers laten zien hoe 
duurzaam zij produceren, en kopers kunnen op hun beurt certificaten meenemen in hun selectie/ 
zoekcriteria en zodoende snel en efficiënt aanbod vinden van gecertificeerde kwekerijen.  
 
> Lees meer over Certificaat in het klokfront   
> Lees meer over Gecertificeerd duurzaam inkopen op de klok transparanter en eenvoudiger  
 
III - Vragen over aanbieders van milieuregistratie tools en milieucertificering 
 
 

18. Ik ben een Nederlandse kweker en wil graag starten met digitale milieuregistratie. Waar 
kan ik uit kiezen?  

Als Nederlandse kweker kunt u kiezen uit MPS en GLOBALG.A.P. Wat bieden deze aanbieders u aan en 
hoe werkt het? 
 
MPS 
MPS staat voor More Profitable Sustainability. MPS is een Nederlandse organisatie opgericht in 1993 
vanuit de sierteeltsector, en met haar hoofdkantoor gevestigd in De Lier. MPS biedt zowel een 
registratietool en certificering, als audit en beheer van de certificeringscriteria. MPS is actief in 52 landen 
en haar diensten zijn beschikbaar in zes talen. MPS is bruikbaar voor registratie en certificatie van 
milieuaspecten sierteelt gewassen. Voor meer informatie bezoekt u de website van MPS.  
 
GLOBALG.A.P. 
GAP staat voor Good Agricultural Practises. GLOBALG.A.P. is een internationale organisatie, opgericht 
in 1997 vanuit de Europese retail sector, met haar hoofdkantoor in Duitsland. GLOBALG.A.P. is actief in 
135 landen en haar diensten zijn beschikbaar in 12 talen met Engels als voornaamste taal. 
GLOBALG.A.P. beheert certificeringscriteria. De registratietool en audits worden door onafhankelijke 
andere partijen uitgevoerd. Global GAP is bruikbaar voor registratie en certificatie van milieu- en sociale 
aspecten van landbouwgewassen. Voor meer informatie bezoekt u de website van GLOBALG.A.P. 
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19. Waar vindt ik de contactgegevens van alle aanbieders? 

 

 
Telermaat  +31 (0)88-4500 400  info@telermaat.nl  
 
GMN Crop   +31 (0)88-4747 097  info@gmnbv.nl 
 
 

20. Wat zijn de kosten voor digitale milieuregistratie en milieucertificering bij MPS en 
GLOBALG.A.P.?  

  
MPS 
Met het nieuwe schema MPS-ABC voldoet MPS aan de normen van FSI voor digitale milieuregistratie en 
milieucertificering. In het eerste jaar betaal je een gereduceerd tarief, alleen voor de digitale 
milieuregistratie. In het tweede jaar, wanneer ook audits, monsternames, kwalificaties en certificering 
plaatsvinden, gaat het certificeringstarief gelden. Daarnaast geldt er een hectaretoeslag afhankelijk van 
de grootte van het bedrijf. Kijk voor meer informatie en de exacte kosten op de website van MPS. 
 
GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. biedt een milieumodule aan, IDA (Impact-Driven-Approach), die voldoet aan de FSI 
normen voor digitale milieuregistratie en milieucertificering De IDA-module bestaat uit een digitale 
milieuregistratie en een audit daarop. In Nederland wordt de registratie-tool die voor IDA nodig is, 
aangeboden door GreenlinQdata, AKOLogic en FarmManager, Telermaat en GMN Crop. 
 
Uw inschrijving kunt u doen bij één van de drie Certificerende Instellingen (CI's) namelijk Control Union, 
SGS of MPS-ECAS. De prijs bestaat uit de kosten van de registratietool en de GLOBALG.A.P. en audit 
kosten. Voor meer informatie over de prijzen neem contact op met één van de drie CI's.  
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21. Ik teel naast sierteelt ook akkerbouw. Met welke registratietool kan ik het beste beide 
teelten registreren? 

 
De registratietool van GreenlinQdata richt zich zowel op sierteelt als akkerbouw (aardappelen, groente 
en fruit).  
 
De registratietool van MPS is uitsluitend geschikt binnen de sierteelt. Deze tool is daarom geen optie 
voor kwekers die zowel sierteelt als akkerbouw in één tool willen registreren.   
 
Kwekers die naast hun sierteelt ook akkerbouw telen en al gebruik maken van een registratietool, 
adviseren wij om contact op te nemen met hun huidige registratietool. U kunt bij hen navragen of zij bezig 
zijn om hun systeem te koppelen met GLOBALG.A.P. of MPS, zodat u zich via uw huidige registratietool 
kan laten certificeren.   
 
Op de website van GLOBALG.A.P. kunt u meer informatie vinden over de beschikbare registratietools 
die door GlobalG.A.P. geaccepteerd worden: 
 
GreenlinQdata biedt naast een registratietool ook de mogelijkheid om andere registratietools te koppelen 
om certificering bij GlobalG.A.P. voor de IDA module/add-on mogelijk te maken. Informeer bij uw 
registratietool of bij GreenlinQdata hiernaar. 
 
Daarnaast adviseren wij u om met de certificerende instellingen contact op te nemen om de IDA-module 
toe te voegen aan uw audit. 
 

22. Hoe meld ik mij aan bij MPS?  
Kiest u voor milieuregistratie via MPS-ABC? Zo werkt het stap voor stap:  
  

 U vraagt een offerte aan via www.my-mps.com/mps-abc   
 Na akkoord offerte start u met digitale milieuregistratie     
 Na 13 aaneengesloten periodes van 28 dagen registreren en het succesvol afronden van de 

eerste audit ontvangt u het MPS-ABC milieucertificaat.  
 

23. Hoe meld ik mij aan bij GLOBALG.A.P.?  
Kiest u voor milieuregistratie via GLOBALG.A.P.? Zo werkt het stap voor stap:  
 

 U schrijft zich in bij één van de door GLOBALG.A.P. geaccepteerde registratietools. Deze kunt u 
vinden via de website van GLOBALG.A.P. 

 Tegelijkertijd vraagt u een (of meerdere) offerte(s) aan bij één van de certificerende instanties 
waarna u één partij kiest. In Nederland kunt u kiezen uit:  

o Control Union Certifications 
o MPS-ECAS 
o SGS 

 Na akkoord offerte schrijft de CI van uw keuze u in bij GLOBALG.A.P. voor de IDA-module. 
Hierna start u met digitale milieuregistratie bij uw registratietool  

 Na zes maanden digitale milieuregistratie en een succesvolle audit door de CI van uw keuze, 
ontvangt u het milieucertificaat.  

 Als u al een GLOBALG.A.P. IFA FO-certificaat heeft, dan kunt u al na drie maanden digitale 
milieuregistratie een audit laten doen en certificeren voor de IDA-module. 

 U bent niet verplicht om al na zes respectievelijk drie maanden digitale milieuregistratie een 
audit te laten uitvoeren. U kunt er eventueel ook voor kiezen om later (tot 12 maanden) de audit 
te laten doen. Hierdoor betaalt u de auditkosten dus ook op een later moment. 

 
Bezoek de website van MPS of GLOBALG.A.P. voor een actueel overzicht van alle aanbieders van 
registratietools en certificerende instellingen, ook die in het buitenland.  
 

24. Ik ben een buitenlandse kweker en wil graag starten met digitale milieuregistratie. Waar 
kan ik uit kiezen?  

 
GLOBALG.A.P. en MPS zijn in principe beschikbaar in alle landen, maar in sommige landen zult u voor 
GLOBALG.A.P. moeten nagaan of er een certificerende instelling is die de audit kan uitvoeren, 
aangezien GLOBALG.A.P. gebruik maakt van lokale certificerende instellingen. MPS werkt met de 
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Nederlandse certificeringsinstelling MPS-ECAS. Wij adviseren u contact op te nemen met de support 
teams van GLOBALG.A.P. en MPS indien u hierbij hulp nodig heeft. 
 
In de volgende landen, waar de meeste kwekers produceren, zijn GLOBALG.A.P. en MPS actief: 
 
Duitsland, België, Italië, Israel en Spanje  
In deze landen is de combinatie GreenlinQdata/ AKOLogic/ FarmManager in combinatie met 
GLOBALG.A.P. beschikbaar.  
 
Kenia en Colombia 
In Kenia en Colombia zijn KFC en Florverde het alternatief naast MPS. 
 
Ethiopië 
In Ethiopië voldoet MPS aan alle eisen. EHPEA werkt nog aan het koppelen van digitale milieuregistratie 
aan het milieucertificaat. 
  
  

Land  Aanbieder  Aanbieder (+ registratietool)  Gereed  

Israël  MPS  
GLOBALG.A.P. + FarmManager + 
AKOlogic   

Duitsland  MPS  
GLOBALG.A.P. + GreenlinQdata + 
AKOlogic + FarmManager   

Kenia  MPS  Kenya Flower Council  
  

België  MPS  
GLOBALG.A.P. + GreenlinQdata + 
AKOlogic + FarmManager 

  

Italië  MPS  
GLOBALG.A.P. + GreenlinQdata + 
AKOlogic + FarmManager   

Spanje  MPS  
GLOBALG.A.P. + GreenlinQdata + 
AKOlogic + FarmManager   

Ethiopië  MPS  EHPEA  
  

Colombia  MPS  Florverde Sustainable Flowers  
  

Overige landen  MPS  GLOBALG.A.P. op aanvraag   

  
25. Hoe wordt binnen een milieucertificaat omgegaan met verschillen in de wetgeving per 

land?   
Certificaten stellen dat bedrijven zich aan de lokale wet houden voor de onderwerpen/thema’s die 
relevant zijn voor het schema. Voor gewasbescherming, en met name de toelating, zijn er verschillen 
tussen landen. Soms mogen er buiten Europa bijvoorbeeld nog ‘oude’ werkzame stoffen worden gebruikt 
die in Europa niet meer zijn toegelaten. Anderzijds mogen producenten buiten Europa de nieuwe, 
moderne werkzame stoffen (nog) niet altijd gebruiken.   
Vanuit de Europese markt worden vaak striktere eisen gesteld die boven de lokale wetgeving in diverse 
landen uitstijgen. Daarmee zijn voor de producent in het buitenland de markteisen vaak leidend en niet 
de eisen vanuit het lokale productieland.   
Daarnaast heeft bijvoorbeeld MPS de MPS-Zwarte lijst Gewasbeschermingsmiddelen ingesteld, om zo 
gelijk speelveld te creëren. Hierop staat een aantal van de oude werkzame stoffen, die een grote 
belasting voor mens en/of milieu vormen en daarmee binnen het schema niet zijn toegestaan. Als u 
interesse heeft in deze lijst kunt u contact opnemen met MPS.  
 

26. Wat doen aanbieders zoals MPS en GLOBALG.A.P. met mijn ingevoerde data? 
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U blijft hoe dan ook eigenaar van deze data en de aanbieder mag niets met uw data doen zonder uw 
toestemming. Aanbieders hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van uw 
persoonsgegevens en ingevoerde data.  

 Zie Privacyverklaring MPS Groep: https://my-mps.com/privacy/  
 Zie Privacy Policy GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/Privacy-Policy/  

 
Voor de privacyverklaring van de registratietools verwijzen wij u naar de website van de betreffende 
aanbieder.  
 

27. Is het later nog mogelijk om te wisselen van aanbieder (MPS of GLOBALG.A.P.)?  
Na uw keuze voor één van de twee partijen staat het u vrij om op een later tijdstip te wisselen. De exacte 
voorwaarden rondom de overstap verschillen per aanbieder. Wij raden u aan om contact op te nemen 
met de aanbieders om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
IV - Overige vragen 
 

28. Waar kan ik terecht met vragen?  
We begrijpen dat het veel informatie is en dat de keuze niet eenvoudig is. Wij helpen u graag en zijn er 
om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.   
 

 Veelgestelde vragen digitale milieuregistratie en milieucertificering  
Op onze website www.royalfloraholland.com/milieuregistratie vindt u alle actuele informatie en 
een overzicht met veel gestelde vragen die regelmatig wordt bijgewerkt.   

 
 Staat uw vraag er niet tussen?  

Neem dan contact op met ons Contact Center. Zij helpen u graag verder.    
Bellen of WhatsApp: 088 – 789 89 89   
Email: contactcenter@royalfloraholland.com   
Openingstijden: Maandag – donderdag: 05:30 tot 17:00 uur, vrijdag: 05:30 tot 16:00 uur  

 
 Wilt u persoonlijke begeleiding?   

Dan brengen onze collega’s van het Contact Center u in contact met ons Supportteam. Dit team 
is speciaal voor dit onderwerp opgericht.  

 
Wilt u meer informatie over onze aanbieders of de certificerende instellingen? Hieronder vindt u alle 
websites waar u de contactgegevens kunt vinden.  

 AKOLogic  
 Control Union Certifications  
 FarmManager  
 GLOBALG.A.P.  
 GMN Crop 
 GreenlinQdata  
 MPS / MPS-ECAS  
 SGS  
 Telermaat 

29. Waar kan het Supportteam mij bij helpen?  
Wij begrijpen dat digitale milieuregistratie en milieucertificering een complex onderwerp is en dat een 
keuze maken tussen de aanbieders niet eenvoudig is. Het Supportteam is er voor aanvoerders die nog 
niet gestart zijn. Wij kunnen u helpen bij het maken van de keuze door u persoonlijk te informeren of op 
weg te helpen met het aanmelden bij een van de aanbieders.  
  
Kortom, het Supportteam biedt:  
 Kennis om zelf een bewuste keuze te kunnen maken uit de twee aanbieders van digitale 
milieuregistratie en milieucertificering  
 Persoonlijke begeleiding bij de aanmeldprocedure.    
  
Heeft u zich al succesvol aangemeld, maar loopt u toch tegen lastige zaken aan tijdens uw registratie? 
Neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van de door u gekozen registratietool om u 
persoonlijk te begeleiden bij elke stap in het registratieproces.  


