
Een milieu-
certificaat 
in 3 stappen:

Selecteer, 
registreer 
en certificeer

WWW.ROYALFLORAHOLLAND.COM/
MILIEUREGISTRATIE-FOLDER



Aanbieder Registratietools Certificerende instellingen

GLOBALG.A.P. 
werkt samen met tools en 
certificerende instellingen

• GreenlinQdata
• Maatwerk
• GMNCrop

• Control Union Certification
• MPS-ECAS
• SGS

MPS
biedt registratie, 
certificerende instelling en 
milieucertificaat in één

• MPS-ABC • MPS-ECAS

Onze prachtige sector verdient het om ook in de toekomst gezond en aantrekkelijk te blijven. De wil om daarvoor 
stappen te zetten is overduidelijk aanwezig bij de leden en partners van onze coöperatie. Ook de kansen zijn er: 
de vraag bij consumenten naar duurzaam geteelde producten neemt bijvoorbeeld toe. Daarnaast is er natuurlijk 
ook de maatschappelijke kijk op onze sector, die kritischer wordt bij milieubeweging, overheid en een veelheid 
aan marktpartijen. We kunnen dan ook aanscherping van milieuwetten en -regels verwachten.

Gelukkig kunnen we als Royal FloraHolland laten zien dat het goed zit met onze producten. De meerderheid van 
onze aanvoerders voert al milieuregistratie en heeft al een erkend milieucertificaat. Deze kwekers registreren 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water, en voeren ook aan vullende 
maatregelen voor veiligheid en duurzaamheid. Dankzij de erkende milieuregistratie en certificering wordt voor 
handel en overheid duidelijk dat onze producten duurzaam en betrouwbaar gekweekt zijn. 

Daarom vragen we iedere aanvoerder die nog geen digitale milieuregistratie heeft en nog niet over een 
marktconform milieucertificaat beschikt, die stap nu te zetten. Wij staan voor u klaar om u verder te informeren 
over digitale milieuregistratie en -certificering en u te helpen bij het starten.

Wat levert digitale 
milieuregistratie 
en -certificering op? 
Met digitale milieuregistratie en -certificering 
behaalt u meerdere resultaten in één keer. Allereerst 
maakt u zichtbaar voor uw kopers dat uw producten 
op een duurzame manier zijn geteeld, en draagt u 
bij aan de positieve uitstraling van onze sector. De 
wet verplicht ons allemaal om bij te houden welke 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
worden gebruikt; door digitale milieuregistratie 
voldoet u daaraan. U behoudt met milieuregistratie 
en -certificering toegang tot het groeiende deel van 
de handel dat uitsluitend gecertificeerd duurzaam 
wil inkopen; zij kunnen dat immers aan de hand van 
uw certificaat gericht en efficiënt doen.

Bijkomend resultaat: de digitale registratie van 
gewasbescherming, meststoffen, water en energie 
levert u inzichten op die u helpen bij het verbeteren 
van uw bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld doordat u 
een waarschuwing krijgt als de datum van uw 
middelen verlopen zijn.

Hoe werkt het? 
Via één van de erkende registratietools kunt u de 
gewenste informatie over gewas beschermings-
middelen en meststoffen op gewas niveau invoeren. 
Dit doet u dagelijks of direct na gebruik van 
deze middelen. Daarnaast legt u het water- en 
energieverbruik per periode vast. Op basis van 
deze data wordt samen met u nagelopen of uw 
bedrijf aan de gestelde eisen voldoet en krijgt u een 
milieucertificaat.

U heeft keuze uit twee aanbieders voor 
milieuregistratie en -certificering, GLOBALG.A.P. 
en MPS. Bij GLOBALG.A.P. kiest u uit verschillende 
registratietools en verschillende certificerende 
instellingen, die hieronder vermeld zijn. 

Uiteraard kunt u vanaf het begin op ondersteuning 
rekenen van Royal FloraHolland, én ook van de 
registratietools en de certificerende instellingen.

Regel uw milieucertificaat in 
drie overzichtelijke stappen



GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. werkt samen met registratietools en 
certificerende instellingen. De milieucertificering 
draagt de naam GLOBALG.A.P. Impact Driven 
Approach (IDA-module). 

Kies uw registratietool:
• GreenlinQdata via www.greenlinqdata.nl
• Maatwerk via www.telermaat.nl/maatwerk
• GMNCrop via www.gmncrop.nl

Vraag vervolgens één of meer offertes aan bij één van 
de certificerende instellingen: 
•  Control Union Certifications via  certifications.

controlunion.com/nl
• MPS-ECAS via ecas.nl/diensten/ida
• SGS via sgs.nl/news/2020/09/sierteelt

Na akkoord op de offerte schrijft de certificerende 
instelling van uw keuze u in bij GLOBALG.A.P. voor de 
IDA-module.

MPS 
MPS biedt een registratietool, certificerende instelling 
en milieucertificaat in één. U registreert uw gegevens 
in de MPS-ABC-registratieomgeving. Op basis van 
deze data wordt na verloop van tijd nagelopen of uw 
bedrijf aan de eisen voldoet. De totale score levert uw 
bedrijf tot slot een MPS-kwalificatie op: A+, A, B of C en 
bijbehorend certificaat. 
•  Vraag een offerte aan via www.my-mps.com/mps-abc. 
•  Start na akkoord op de offerte met digitale 

milieuregistratie.
•  Na 13 aaneengesloten perioden van 28 dagen 

registreren en het succesvol afronden van de eerste 
audit door MPS-ECAS ontvangt u het MPS-ABC 
milieucertificaat.

In drie stappen van milieuregistratie naar -certificering
Selecteer Registreer Certificeer

Stap 1: Selecteer uw aanbieder 
Kies één van de twee aanbieders  
MPS en GLOBALG.A.P.

Stap 2: Registreer
Aansluitend begint u met het registreren van 
uw gegevens in de registratietool. 

Stap 3: Certificeer
Na het afronden van voldoende periodes 
milieuregistratie en de succesvolle audit 
ontvangt u het milieucertificaat.



Wij helpen u 
graag

Op onze website royalfloraholland.
com/milieuregistratie vindt u meer 
informatie over het onderwerp digitale 
milieuregistratie en milieucertificering, 
en over de veel gestelde vragen. Staat 
uw vraag er niet bij? Neem dan contact 
op met ons Contact Center.

E-mail: contactcenter@royalfloraholland.com

Bel of whatsapp: 088 – 789 89 89

Maandag – donderdag: 05.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 05.30 tot 16.00 uur

Royal FloraHolland is net als veel van onze (handels)partners 
lid van FSI: het Floriculture Sustainability Initiative. Samen 
willen de FSI-leden de sierteelt sector verduurzamen. 
Het streven is in 2025 negentig procent van de bloemen 
en planten volgens de eisen van FSI te produceren en 
verhandelen. Wilt u als kweker aan de FSI-eisen voldoen, 
dan is milieucertificering het begin. Zowel bij MPS als bij 
GLOBALG.A.P. kunt u aanvullende certificaten halen om 

uiteindelijk volledig aan de eisen van FSI te voldoen. Uw 
certificerende instelling kan hierbij helpen. 

Zie voor meer informatie www.fsi2025.com

We hebben de afgelopen jaren goede stappen gezet ophet 
gebied van duurzaamheid in de sierteeltsector. 
Doe met ons mee!

Een groene toekomst 
kweken we samen
Floriculture Sustainability initiative (FSI2025)


