
Waarom verduurzamen binnen de 
sierteeltsector?
We werken iedere dag hard voor mooie, kwalitatieve 
bloemen en planten waar consumenten blij van worden. 
Tegelijkertijd vragen consumenten steeds vaker om 
duurzame bloemen en planten. Ook stellen retailers, 
waaronder supermarkten, tuincentra, webwinkels en 
bloemisten steeds meer eisen op het gebied van duur-
zaamheid en komt er strengere wet- en regelgeving 
op ons af.  Dit willen we voorblijven als sector door te 
laten zien hoe onze bloemen en planten gekweekt zijn, 
zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van 
mooie en duurzaam geteelde bloemen en planten.

Wat levert het u op?
Door uw duurzaamheidsinspanningen zichtbaar te 
maken en als borging hiervan met certificering te 
werken, bent u voorbereid op de (nieuwe) eisen uit de 
markt en toekomstige wetgeving op het gebied van 
Due Diligence (gepaste zorgvuldigheid) in de pro-
ductie- of toeleveringsketen. Zo trekken we als sector 
samen op om verder te verduurzamen en daarbij het 
FSI 2025 doel van ‘90% verantwoord geproduceerd en 
verhandeld’ te bereiken. 

 Doet u mee? 
Alleen samen kunnen we dit doel bereiken

90% verantwoord geproduceerd  
en verhandeld in 2025

Welke stappen kunt u zetten 
als kweker, op weg naar het  
FSI 2025 doel?
Door te voldoen aan de FSI-eisen laat u zien dat 
producten van uw bedrijf op verantwoorde wijze 
geproduceerd zijn. U kunt aan de eisen voldoen 
door u te certificeren conform de schema’s die 
opgenomen zijn in de ‘Basket of Standards’ 
van FSI, zie achterzijde. Alle ondergetekende 
bedrijven, de Versnellers binnen FSI, kunnen u 
indien gewenst helpen.

Om uw duurzaamheidsinspanningen zichtbaar 
te maken, is het GLN (Global Location Number) 
van uw bedrijf noodzakelijk. Dit is een uniek 
identificatienummer dat nodig is om uw bedrijfs-
gegevens te vinden in de certificaatdatabase die 
gebruikt wordt om het duurzame volume voor 
ons inzichtelijk te maken. Mocht u dit nummer 
nog niet hebben dan kunt u dit aanvragen bij 
Floricode.
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Dit zijn de eisen om als kweker te voldoen aan de FSI-criteria
Per 1 januari 2021 geldt voor alle kwekers: 
 GAP-certificering (kies uit de schema’s in de  

‘Basket of Standards’ van FSI)
 Milieu-certificering (kies uit de schema’s in de 

‘Basket of Standards’ van FSI) NIEUW

Voor kwekers in risicolanden (conform AMFORI 
classificatie) geldt:
 Sociale certificering (kies uit de schema’s in de 

‘Basket of Standards’ van FSI)

Per 1 januari 2024 gelden alle bovenstaande eisen, 
met daarbij de eis dat kwekers in laag risicolanden 
(zoals de meeste landen in de EU) een sociale 
risicobeoordeling laten uitvoeren op hun bedrijf. 

De invulling hiervan - zoals welke schema’s worden 
toegestaan - wordt momenteel bekeken  
door FSI. Meer informatie hierover volgt. 
 Mocht u hier als kweker in een laag risicoland al 

op vooruit willen lopen, kunt u nu al een sociaal 
certificaat uit de ‘Basket of Standards’ van FSI 
behalen. 

 Voor kwekers in risicolanden blijft de sociale 
certificeringseis onveranderd geldig.

We hebben de afgelopen jaren goede stappen 
gezet op het gebied van duurzaamheid in de 
sierteeltsector. Doe met ons mee! Op naar 90% 
verantwoord geproduceerd en verhandeld in 2025.

Voor meer informatie gaat u naar www.fsi2025.com
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