Certificeren…

Moet het
nou echt?
Duurzaamheidskeurmerken zijn steeds
vaker een voorwaarde om zaken te
kunnen doen. Toch zijn er nog kwekers die
twijfelen. Want voor welk keurmerk moet
je kiezen? Wat is de waarde ervan? Als
iedereen een keurmerk heeft, hoe kun je
jezelf dan nog onderscheiden? En: waarom
is het niet voldoende als de NVWA je
partijen heeft goedgekeurd?
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n haar jaarlĳkse ‘Signaal aan de wetgever’ geeft de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan dat het aantal
duurzaamheidskenmerken – dat zĳn er nu 250 – moet
verminderen. Beter zou het zĳn als er één keurmerk
komt voor de hele markt. Het enorme aanbod zou onduidelĳkheid in de hand werken en het lastiger maken voor
bedrĳven om zich te onderscheiden. Raymond Scheepens,
area manager bĳ MPS, reageert: “Het klopt dat er verschillende aanbieders voor keurmerken in de markt zĳn, maar ik
zie niet gebeuren dat er één keurmerk komt. Dan ontstaat
er een monopoliepositie en valt er niks meer te kiezen voor
ondernemers.”

CENTRAAL KEURMERK
Bovendien is er al zoiets als ‘een centraal initiatief, waarin
gewerkt wordt met baskets met keurmerken’, weet Scheepens. Hĳ doelt op het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), waarbinnen leden met elkaar samenwerken om de
duurzame productie en handel van bloemen en planten te
stimuleren. “FSI heeft standaarden geformuleerd voor drie
categorieën: sociaal, Good Agricultural Practices (GAP) en
milieu. MPS is opgenomen in alle drie de baskets van FSI.
Kwekers kunnen dus aan alle standaarden van de drie
baskets voldoen met MPS-certificering. Ook andere certificaten binnen de sierteelt voldoen aan bepaalde baskets van
FSI. Je kunt precies zien welke keurmerken er per categorie
bestaan en zo kun je ze ook goed met elkaar vergelĳken.”
FSI is in korte tĳd behoorlĳk belangrĳk geworden in de
markt. “Organisaties als FloraHolland, Waterdrinker, Albert
Heĳn en Dutch Flower Group zĳn erbĳ aangesloten.”
Scheepens is ervan overtuigd dat certificering alleen maar
belangrĳker wordt. “FloraHolland verplicht al haar leden
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Het Platform Duurzame Handel Bloembollen
en Vaste Planten biedt een overzicht van
milieukeurmerken voor de bollensector en heeft
bovendien een tool om certificaten met elkaar
te vergelijken:
https://www.platformsustainabletrade.com/
certificering/certificeringsschemas/vergelijken.

NVWA: ‘Inspectierapport
heeft geen waarde voor
de handel’
om eind 2021 een milieucertificaat te hebben. Kwekers die
deelnemen of gaan deelnemen aan MPS-ABC voldoen al aan
deze eis.” Dat is ook een goede keuze voor de bollenkwekers, stelt Scheepens. “Ik kan me voorstellen dat kwekers
het lastig vinden te kiezen uit de milieukeurmerken die nu
op de markt zĳn. Met MPS-ABC zit je sowieso goed, omdat
de export daar voornamelĳk mee werkt, dus daar wordt al
om gevraagd. Zo gaat het Platform Duurzame Handel voor
100 procent gecertificeerde bloembollen en vaste planten in
2024.”

ONDERSCHEIDEND
Dat duurzaamheidskeurmerken ‘onvoldoende onderscheidend’ zouden zĳn, ziet Scheepens anders. “GlobalGAP en
MPS-GAP komen inderdaad voor 95 procent overeen, maar
MPS-ABC is echt een unieke methodiek waarin gekeken
wordt naar het totale verbruik van een bedrĳf. Dit wordt
vergeleken met kwekers met dezelfde producten en productieomstandigheden. Hierdoor ontstaat een goed beeld van
hoe duurzaam een bedrĳf is.”
Om wildgroei in logo’s te voorkomen, is MPS teruggegaan
naar één vignet. “Elke deelnemer krĳgt zĳn eigen zescĳferig MPS-nummer, dat meegegeven kan worden met het product. Aan de hand hiervan kan de consument op de website
informatie terugvinden over de kweker, de herkomst van
het product en de certificaten die de kweker heeft.”
Over de klacht dat het voeren van een keurmerk een flinke
investering vraagt, maar niks oplevert, zegt Scheepens:
“Steeds meer afnemers – exporteurs en retailers – willen
alleen zaken doen met bedrĳven die een keurmerk hebben.
Zonder keurmerk heb je dus überhaupt geen business. Daar-

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) doet ook
inspecties bij kwekers, waarbij met name wordt gekeken naar
het gebruik van middelen. Bij akkoordbevinding laat de instantie echter geen certificaat of keurmerk achter. Bij navraag zegt de
NVWA hierover: “Ons inspectierapport heeft geen directe waarde
voor de handel. De NVWA heeft hier een andere rol.” Senior adviseur beleidszaken René Lesuis van de NVWA verduidelijkt: “Het
interesseert de afnemers van een bedrijf dat we hebben bezocht
alleen als er iets aan de hand is bij het bedrijf.”
In de voeding werken leveranciers van kwaliteitssystemen wel
samen met de NVWA. Deze samenwerking tussen private instellingen en het overheidsorgaan NVWA is op initiatief van de keurmerkcontroleurs, omdat die baat hebben bij de samenwerking.
Maar ook de NVWA ziet hier een meerwaarde in. “Dat zou ook
kunnen in de sierteelt, maar die vraag is nog niet gekomen. Zo’n
samenwerking kan leiden tot minder controles op de bedrijven,
want als er overlap is tussen controlepunten kan er aanleiding zijn
bedrijven minder te bezoeken of alleen te controleren op zaken
die buiten de keurmerkeisen liggen. Een certificaat geeft tenslotte ook borging. Er moet dan wel eerst gekeken worden naar de
waarde daarvan voor de NVWA.”
Binnen de NVWA wordt wel nagedacht over de keurmerken en
de bijbehorende eisen. Zo is onlangs gekeken naar On the way to
PlanetProof, waarvan de eisen volgens Lesuis deels aansluiten
op die van de wet en die door de NVWA worden gecontroleerd.
De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen kan de NVWA wel
achterhalen en of daar fouten in zitten, maar er wordt niet naar
bovenwettelijke eisen gekeken. “Wij moeten ook selectief zijn in
de controles, want we hebben niet genoeg mensen om alle bedrijven jaarlijks te bezoeken.”
Ondernemers die een controle van de NVWA achter de rug hebben, kunnen het rapport altijd opvragen bij de autoriteit. “Dat is
niet bedoeld om als bewijs achter het raam te plakken en ondernemers krijgen het rapport niet automatisch.”
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Tuinbranche: ‘Certificaat
geeft transparantie’

naast is MPS-ABC meer dan een keurmerk. Het is een
managementtool waarmee bedrĳven aan de juiste knoppen
kunnen draaien om hun milieuprestaties te optimaliseren.”
De roep vanuit de retail om keurmerken is steeds sterker
hoorbaar. Dat heeft alles te maken met de vraag van de consument, weet Hans Reĳngoud, kwaliteitsmanager bĳ Intratuin Nederland. “Als retail worden wĳ dagelĳks bestookt met
vragen van consumenten over duurzaamheid en veiligheid.
Op dit terrein ligt een duidelĳke vraag vanuit de consument en de maatschappĳ die wĳ doorvertalen naar onze
toeleveranciers, waaronder bollenkwekers. De consument
wil garantie, dat hoort bĳ deze tĳd. Milieucertificering is
belangrĳk om onze handel te kunnen borgen. Daarmee laten
we zien dat de producten die wĳ verkopen verantwoord zĳn
geproduceerd.”
Reĳngoud kan zich voorstellen dat kwekers de roep om
‘veiligheid’ soms vinden doorslaan. “Wĳ proberen dan ook
de nuance erin te brengen, onder andere door advies in te
winnen bĳ instanties als CLM Onderzoek en Advies en mee
te draaien in onderzoeksprojecten naar duurzaamheid van
bĳvoorbeeld de WUR. Op basis daarvan kunnen we een evenwichtige ambitie neerleggen. Bovendien willen wĳ de kweker niet overvragen, anders hebben we geen handel meer.”

PERSOONLIJK VERTELLEN
Wie echter zaken wil doen met tuincentra in Europa kan
niet om certificering heen, is zĳn visie. “Als je daarin niet
wilt meegaan, moet je je focussen op markten waar certificering niet speelt. Dat is een keuze die je als ondernemer
maakt.” Reĳngoud begrĳpt dat de duurzaamheidseisen druk
geven bĳ kwekers. “De seizoenen volgen elkaar snel op en
18

Projectleider Duurzaamheid Toon Wurfbain van Tuinbranche Nederland herkent het probleem bij de keuze voor een keurmerk of een
certificaat. “Het zijn er veel, maar het is wel zo dat de consument
er nieuwsgierig naar is. Misschien niet naar het keurmerk zelf, maar
er is behoefte aan transparantie. Ze willen weten waar en hoe die
bol groeide of waar het hout vandaan komt en of het niet illegaal is
gekapt, zonder dat ze alle keurmerkeisen willen kennen.”
Wat de keuze moeilijk maakt, is dat lang niet alle certificaten
bekend zijn bij de consument. “Daar kan Tuinbranche Nederland
wellicht iets in betekenen, al zeggen wij onze leden niet welke keuze ze moeten maken.” Dat is wat Tuinbranche Nederland betreft
aan de ondernemer.
Volgens Wurfbain is kiezen voor een certificaat uiteindelijk noodzaak. “Het percentage gecertificeerde bedrijven groeit, zodat ook
het aanbod van gecertificeerd materiaal groeit. Als je bijvoorbeeld
naar gecertificeerde biologische bollen kijkt, overtreft de vraag van
met name gemeenten en provincies het aanbod. Grote bedrijven
zijn al om, de kleinere zullen moeten volgen. Snijbloemen en bollen
liepen achter ten opzichte van andere sierteeltproducten, maar er
worden nu slagen gemaakt.”

kwekers hebben maar kort de tĳd om alternatieven testen.”
Overigens vindt hĳ dat de bollensector ‘goed bezig is’ als
het gaat om certificering en duurzaamheid. “Bĳ ons in de
schappen liggen vooral MPS-gecertificeerde producten, maar
het mag ook een ander milieucertificaat zĳn.”
Reĳngoud raadt kwekers die nog twĳfelen aan om toch met
certificering aan de slag te gaan. “Ook zonder certificaat kun
je aan de eisen voldoen, maar hoe maak je dat duidelĳk aan
al die consumenten die jouw product willen kopen? Je kunt
het ze niet allemaal persoonlĳk vertellen. Een certificaat
schept duidelĳkheid. Zie het niet als een bedreiging, maar
als een kans. Ga op zoek naar de voordelen voor jou. En wees
niet bang om de controle te verliezen. Als ondernemer zit je
altĳd zelf aan het stuur.”
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