‘Niet tegen
certificering, wel tegen
verplichting’
Bloemenveiling Royal FloraHolland heeft besloten digitale milieuregistratie- en
certificering verplicht te stellen voor alle aanvoerders. Per 1 januari 2021 moeten
aanvoerders voldoen aan de digitale registratieplicht, de certificeringplicht gaat
in op 1 januari 2022 en de veiling gaat hierop handhaven. Dit roept gemengde
reacties op. Met name kleine kwekers komen in opstand. Zij vinden dat ze veel
moeten investeren in ‘iets waar de klant niet om vraagt’.
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“V

anuit de markt is steeds
meer vraag naar duurzame producten. Royal
FloraHolland vindt het
belangrijk om de sierteelt mee te nemen
in deze verduurzamingsslag. Door digitale
milieuregistratie en -certificering verplicht
te stellen, willen we daarin stappen zetten. We kunnen kwekers hierin vrijlaten,
maar op deze manier geven we als sierteeltsector het signaal dat we duurzaamheid niet alleen belangrijk vinden, maar
er ook aan willen bijdragen. Bovendien
weten afnemers op die manier altijd zeker
dat de bloemen die zij via FloraHolland
kopen gecertificeerd duurzaam geteeld
zijn”, verwoordt perswoordvoerder Michel
van Schie de aanleiding voor het besluit.
Het regieteam Duurzaamheid, waarin
kwekers zitting hebben, was betrokken bij
het advies dat leidde tot het besluit om via

digitale registratie tot certificeringplicht
te komen. “Verder hebben we de leden
over dit onderwerp geconsulteerd tijdens
verschillende sessies in 2018 en 2019.” Na
een adviesaanvraag bij de Ledenraad in
oktober 2019 nam FloraHolland uiteindelijk het besluit om het voorgenomen plan
om aanvoerders verplicht digitaal te laten
registreren en certificeren uit te voeren.
Dit jaar heeft de veiling bekendgemaakt
wanneer en op welke manier daarop
gehandhaafd zal worden.

GEFASEERD
Daarop is commotie ontstaan onder een
deel van de aanvoerders. “Grotere kwekers
zijn vaak al gecertificeerd en kunnen zich
veelal in het besluit vinden. Vooral de
kleinere kwekers verzetten zich tegen het
besluit, zij willen niet gedwongen worden
om te certificeren”, vertelt Van Schie. Hij

‘Een certificaat
neemt geen ziekten
en plagen weg’
40

erkent: “Er komt ook veel op kwekers af,
vooral in deze tijd. In verband met Europese regelgeving moeten ze volledig digitaal
gaan werken via Floriday, corona speelt
de sector parten en dan komt dit er ook
nog eens bij. Dat zijn veel uitdagingen bij
elkaar.” Toch gaat FloraHolland door op
de ingeslagen weg. “Als we ervoor kiezen
om certificering vrij te laten en op termijn
kunnen kleine kwekers hun handel niet
meer verkopen omdat ze niet aan de eisen
voldoen, ontstaat er ook een probleem.
De markt vraagt erom, en daar moeten
we een antwoord op geven. Inmiddels is
al zo’n 80 procent van de veilingomzet
gecertificeerd.” Om kwekers de tijd te
geven zich voor te bereiden, wordt de
duurzaamheidseis gefaseerd ingevoerd.
“Per 1 januari 2021 geldt de verplichte
registratie, op 1 januari 2022 de verplichte
certificering. Op termijn moeten alle aanvoerders voldoen aan de FSI-criteria, maar
daar is geen datum aan verbonden.”
Zomerbloemenkweker Cees Kralt uit
Rijnsburg is een van de kwekers die zich
verzetten tegen het besluit van Royal
FloraHolland. Hij is actief op de Facebook-pagina ‘Kwekers tegen VERPLICHTE
certificering’, waar zo’n driehonderd
kwekers lid van zijn. “Wij zijn niet tegen
certificering, maar tegen de verplichting
die de bloemenveiling oplegt. Als een
kweker denkt zich te kunnen onderscheiden met een milieucertificaat, moet hij
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Ed Stofbergen: “Milieucertificering
heeft ons veel gebracht.”

dat vooral doen. Een kweker die daar niet
de waarde van inziet, moet vrĳ zĳn om
het niet te doen. Het is niet aan Royal
FloraHolland om daarover te beslissen
voor ondernemers, dat is niet de rol van
een marktplaats.” Certificering is voor
zĳn business niet interessant, weet Kralt.
“Ik kweek een onderscheidend product
voor de vakhandel. Bloemisten vragen
niet om een certificaat, die vraag komt
ook niet van hun klanten. Certificering
is vooral belangrĳk voor grote kwekers
die massa leveren aan de retailketens, die
een certificaat eisen als voorwaarde om
te mogen leveren.” Daar komt bĳ, vindt
Kralt: “Een certificaat neemt geen ziekte
en plagen weg. Uiteindelĳk zegt het niks
over de duurzaamheid van het product.
Registreren doen we al, als ik middelen
gebruik, doe ik dat volgens de strenge
Nederlandse wet- en regelgeving. Elke vĳf
jaar moet ik mĳn licentie opnieuw halen.
De NVWA controleert of ik volgens de
regels werk. Ik zie de meerwaarde van het
milieucertificaat niet, het levert mĳ geen
extra inkomsten op. Daarentegen kost
het me wel veel tĳd en geld. De eisen van
FloraHolland zĳn bovenwettelĳk.”

KLACHT BIJ ACM
Als FloraHolland voet bĳ stuk houdt, zal
de toegang naar de marktplaats per 1
januari 2022 worden geblokkeerd voor
Kralt en andere tegenstanders. “Dan zal
ik andere wegen moeten vinden om mĳn
bloemen te verkopen.” Niet dat hĳ daar
blĳ mee is. “Ik vind dit een groot onrecht.
De verhoudingen zĳn scheef.” Hĳ noemt
diverse voorbeelden om het onrecht te
onderstrepen, zoals de oneerlĳke concurrentie van Afrikaanse toeleveranciers ‘die

andere milieuregels hebben’ en ‘grote
glastuinbouwers die veel energie gebruiken, zich niet aan de in 2012 gemaakte
afspraken met het kabinet houden en toch
een milieucertificaat hebben’. “Ik teel
buiten, gebruik geen fossiele brandstof
voor verwarming of het opwekken van
elektriciteit voor assimilatiebelichting. Bĳ
mĳ groeit alles onder natuurlĳke omstandigheden, dus mĳn teelt is sowieso
duurzamer. Het klopt van geen kant.”
Een aantal leden van de Facebook-groep
heeft een klacht ingediend bĳ de Autoriteit Consument en Markt (ACM). “FloraHolland mag geen dubieuze kopers weren
van de klok. Waarom kan zĳ dan wel
kwekers uitsluiten die niet voldoen aan
de certificeringseis?” Desgevraagd laat
woordvoerder Van Schie weten dat Royal
FloraHolland ‘nog niets van de ACM heeft
gehoord’.
Ed Stofbergen van Stofbergen Plant
Company, specialist in bromelia’s uit
Bergschenhoek, maakt deel uit van de
ledenraad van Royal FloraHolland en van
het regieteam Duurzaamheid. “Op het
moment dat MPS op de markt kwam, zĳn
wĳ direct gaan certificeren. Aldi, Lidl en
Ikea zĳn belangrĳke klanten van ons en
voor deze afnemers is certificering al bĳna
een eis. Daarbĳ vinden we dat certificering
ons ook veel brengt. We hebben meer
inzicht gekregen in zaken als middelengebruik, waterverbruik en afval, waardoor
we onze bedrĳfsprocessen beter kunnen
sturen. Duurzaamheid doet ook iets
goeds voor de uitstraling van ons bedrĳf,
hiermee kunnen we laten zien dat we
duurzaam werken belangrĳk vinden en er
ook echt ons best voor doen. Daarbĳ erken

ik dat we nog het nodige te leren hebben
en nog steeds stappen zetten, maar we
zĳn op de goede weg.”

AAN HET STUUR
Stofbergen vindt het verstandig om nu in
de certificeringtrein te stappen en niet te
lang te wachten. “Ik ben ervan overtuigd
dat de overheid op termĳn komt met weten regelgeving die veel zwaarder is dan de
eisen waaraan je nu moet voldoen voor een
milieucertificaat. Door nu in te stappen,
blĳf je zelf aan het stuur en heb je meer
controle over wat er gebeurt. Als je niks
doet, sta je over een tĳdje met je rug tegen
de muur: dan moet je alsnog en zĳn de
stappen die je moet zetten groter.”
Hĳ kent de weerstand die leeft bĳ collega’s en heeft daar begrip voor. “In het
regieteam zaten ook tegenstanders. In de
daghandel is duurzaamheid nog niet zo’n
issue, daardoor staan die kwekers er anders
in. Het advies van de Ledenraad is dan ook
gebaseerd op een kleine meerderheid van
54 procent voorstanders.” De discussie gaat
vaak over de vraag of de veiling dit kan opleggen. “Uit de statuten van FloraHolland
blĳkt dat dit mag.” Over de oneerlĳke concurrentie vanuit Afrika waar Kralt op doelt,
merkt hĳ op: “Voor kwekers in Afrika
gelden dezelfde normen. Zĳ worden gecontroleerd door de instanties terplekke.”
Vrĳheid is wat Stofbergen betreft sowieso een relatief begrip voor ondernemers
in de sierteeltsector. “Elke dag heb je te
maken met de uiteenlopende eisen van
je afnemers, daar moet je gewoon mee
dealen. De duurzaamheidseis komt daar
bĳ en zal steeds belangrĳker worden, ook
in markten waar dat nu nog niet zo speelt.
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