Duurzaamheid

Royal FloraHolland vraagt milieuregistratietool
Waar staan we en waar moeten we naartoe?

Miet Poppe, secretaris AVBS

Bevraging milieuregistratietool: resultaten
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Sectorbevraging en resultaten
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Vanaf 1 juli 2021 en 1 januari 2022 (voor bedrijven met minder dan 50.000 euro omzet/jaar
via RFH), wordt vanuit veiling Royal FloraHolland (RFH) gevraagd om te starten met de
registratie voor het behalen van een milieucertificaat dat voldoet aan de eisen van FSI
(Floriculture Sustainability Initiative). Momenteel voldoen enkel de certificaten van MPS
ABC en IDA van GlobalG.A.P. aan deze extra eisen. We organiseerden een bevraging en
bekeken met Vegaplan mogelijke alternatieven.

Om voor de leden die leveren aan RFH en dus zullen moeten voldoen aan de FSI registratietool een oplossing uit te
werken, hebben we eerst een bevraging gelanceerd. Dank
aan iedereen die eraan meewerkte. Dit stelde ons in staat
zicht te krijgen op de huidige certificatiegraad en ook de
nood aan een eigen registratiemodule die voldoet aan de
eisen van RFH.
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Aantal respondenten reeds in het bezit van een certificaat
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De figuren hierbij geven een beeld van de resultaten. 175
leden beantwoordden deze bevraging. Daarvan 138 telers,
6 handelaars en 31 respondenten die zowel teler als handelaar zijn. Opvallend was dat meer dan de helft van de
respondenten nog niet in het bezit is van een certificaat.
Ongeveer één vierde van de bevraagden levert geregeld
aan de veiling en 15% sporadisch. Van de groep die levert
aan de veiling heeft de helft nog geen enkel certificaat en
slechts één op zes een milieucertificaat.

175 respondenten

In de laatste vraag werd gepeild naar hoeveel men wilde
betalen voor een milieuregistratietool, als die als extra
pakket binnen Vegaplan zou ontwikkeld worden. Ter vergelijking: een certificatie voor MPS – ABC of voor de IDA
– module van Global GAP kost ongeveer 800 euro per jaar.
Twee derde van de respondenten gaf aan hiervoor niet
meer dan 150 euro per jaar te willen betalen. Voor iets
meer dan 15% mocht deze registratietool hen 300 euro of
meer kosten.
Opvallend was de reactie dat de sector geen vragende
partij is voor een wildgroei aan verschillende certificaten,
die elk een eigen meerwaarde proberen te bekomen.
Bijkomend wil men absoluut vermijden dat er te veel of
zelfs dubbel geregistreerd moet worden. Daarom is men
voorstander dat als er iets geregistreerd moet worden, dit
zoveel mogelijk in één tool erkend wordt. Het belangrijkste
voordeel van een Belgische milieuregistratietool binnen
Vegaplan zou een mogelijke koppeling met verplichte
registers zoals de verzamelaanvraag of het kunstmestre-

Hoeveel wil je jaarlijks besteden aan een extra pakket
milieuregistratietool Vegaplan?
meer dan 450 euro/jaar
tussen 300 en
450 euro/jaar

tussen 150 en
300 euro/jaar

niet meer
dan 150 euro /jaar
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gister kunnen zijn. Een aantal respondenten gaf ook aan
dat we geen extra milieucertificaten in het leven moeten
roepen, maar dat het nodig is om de bestaande milieucertificaten te optimaliseren en beter in te zetten (lees: meer
erkenning op de markt).

Afweging registratietool binnen Vegaplan

Wat nu?
Jeroen Lambin, Adviesdienst Certificatie PCS
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Aan Vegaplan werd de vraag gesteld of ze een registratietool kunnen ontwikkelen die voldoet aan de FSI-eisen die
door RFH worden opgelegd. Vegaplan maakte daarop
samen met PCS en AVBS een grondige oefening. Die leverde een aantal vaststellingen op: De doelgroep, waarvoor
deze registratiemodule uitgewerkt moet worden, is te
klein. Het uitwerken van teeltfiches en een registratiemodel is één zaak, het onderhoud en een maandelijks rapport
aan de teler - zoals dat geëist wordt door FSI - zou een te
grote kost betekenen voor Vegaplan. Sinds het begin van
2020 merken we dat het aantal telers die een Vegaplan
certificaat behaalden sterk gestegen is. Toch is de certificatiegraad voor Vegaplan binnen onze sector onvoldoende
om deze kosten vanuit de sierteelt te kunnen dragen.
Vegaplan zal de stap dus niet zetten om een milieuregstratiesysteem conform de FSI eisen uit te werken. AVBS en
PCS zetten nu verdere stappen om de sector te ondersteunen om aan de eisen van RFH te voldoen. n
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Royal FloraHolland (RFH) is de grootste wereldwijde
marktplaats voor planten en bloemen. Het is lid van het
‘Floriculture Sustainability Initiative’ (FSI). Het hoofddoel
van het FSI is het promoten van het verduurzamen van de
sierteeltsector. De leden vertegenwoordigen de verschillende segmenten en schakels van sector en marktketen.
RFH is een belangrijk lid van FSI en ziet het duurzaam
telen, naast het inzetten op digitalisering, een belangrijk
engagement. Certificatie speelt hier een belangrijke rol in,
omdat dit zorgt voor transparantie en traceerbaarheid.

Webinar
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Milieuregistratie
volgens RFH

Milieuregistratie-eisen van Royal FloraHolland
Hoe er aan voldoen?

Webinar ӏ 31 maart 2021 ӏ 20.00 u
Onderwerpen:

• Toelichting verplichte milieuregistratie RFH en
beschikbare certificaten
• Voorstelling van MPS ABC en IDA van GlobalG.A.P, de
enige certificaten die momenteel voldoen aan de extra
eisen van RFH
• Voorstelling mogelijk audits door aanwezige controle
instanties
Deelname is gratis voor leden AVBS, inschrijven is
verplicht per mail via ilse.brosens@avbs.be.
Na inschrijving ontvang je de dag van de opleiding een
deelnamelink.
een organisatie van:
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Het origineel doel was om alle telers ten laatste op 1 januari 2021 te laten starten met hun milieuregistratie om een
milieucertificaat te bezitten tegen 1 januari 2022. De teler
moet immers een jaar registreren en een audit krijgen
voordat hij het milieucertificaat behaalt. Belgische telers
hebben een half jaar uitstel gekregen van RFH met als
deadline 1/7/2021 en 1/7/2022 om respectievelijk te starten
met milieuregistratie en een milieucertificaat te bezitten.
Telers met een omzet kleiner dan 50.000 euro per jaar bij
RFH krijgen nog een jaar extra. Maar uitstel is geen afstel.
Daarom bekijken we de 2 milieucertificaten die in aanmerking komen voor wie wil blijven verhandelen via RFH.

MPS-ABC
Dit is het bekendste milieucertificaat in de sector. MPS
viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. In juni 2020 lanceerde
MPS ABC in België hun nieuwe registratiesysteem om
deelnemen gebruiksvriendelijker te maken en beter aan te
sluiten bij de FSI-richtlijnen. Het grootste verschil met het
oude systeem is de overstap naar een toepassingsregistratie in plaats van een maandelijkse registratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het verkrijgen van
het MPS ABC certificaat start met het aanvragen van een
offerte. Voor het eerste jaar betalen nieuwe leden 290 euro.
Nadien betaal je een certificeringstarief van 700 euro met
een hectaretoeslag van 100 tot 1.500 euro. De prijs omvat
onder andere het gebruik van de MPS registratietool en de
audits. Na het ingaan op de offerte, dien je een jaar je

