SAMEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

90% DUURZAAM IN 2020 !

Waarom duurzaam telen en handelen?
• Duurzaamheid en transparantie binnen de gehele keten is essentieel om
verantwoorde bloemen en planten te kunnen blijven verhandelen. Hierbij is
het delen van kennis en samenwerken van groot belang.
• De vraag vanuit de samenleving en met name de consument naar eerlijke,
betrouwbare en duurzame producten neemt toe.
• Retailers, waaronder de grote internationale supermarkten, tuincentra,
bouwmarkten en e-commerce bedrijven, stellen steeds meer eisen op het
gebied van duurzaamheid.
• Willen we niet allemaal graag de wereld beter achterlaten voor de volgende
generaties? Met elkaar kunnen we het imago van de sector een boost te geven.
Hoe zorgt u voor duurzaam telen?
• Om bij te dragen aan onze gezamenlijke visie op duurzaamheid en de
marktontwikkeling is certificering een belangrijk onderdeel.
• Binnen het behalen van de FSI doelstelling dient uw certificering te passen in
het ‘mandje’ van FSI (zie achterkant).
• Voor Nederlandse kwekers van bloemen en planten is de minimale eis MPSGAP, GLOBALG.A.P. of een Europees BIO-label (Skal).
Welke stappen kunt u zetten?
• Meer informatie aanvragen bij een certificeringsinstelling of u direct
aanmelden.
• Of u kunt contact opnemen met een van de initiatiefnemers, hieronder
vermeld.
Welke stappen zetten wij?
• Gezamenlijk hebben wij in 2017 het manifest „samen duurzaamheid
en transparantie versnellen“ ondertekend. Hiermee willen wij het
duurzaamheidsproces een positieve impuls geven.
• Wij zullen onze kwekers ondersteunen waar nodig bij het implementeren van
de benodigde certificeringen.

‘FSI BASKET OF STANDARDS’

SOCIAL

ENVIRONMENTAL & SOCIAL

MPS Socially Qualified (SQ)
Certification Scheme
Business Social Compliance
Initiative (BSCI) Code of
Conduct
Fair Trade International
Hired Labour Standard

Kenya Flower Council
Silver Standard
EHPEA Code of Practice
for Sustainable Flower
Production Silver level
Florverde® Sustainable
Flowers Standard

ENVIRONMENTAL
MPS-GAP Certification Scheme
BOPP (British Ornamental
Plants Producers) Grower
Standard
Global G.A.P. Floriculture
Standard
EU Organic Farming

Ethical Trading Initiative
Base Code / SMETA

USDA National Organic Program

Social Accountability International SA8000 Standard
Sustainable Agriculture
Network - Rainforest Alliance Certificate

- CONTACT DETAILS PARTNERS -

Floriculture Sustainability
Initiative (FSI)
Rue de Trèves 49-51
1040 Brussels – Belgium
Tel : +31 (0)6 2073 9273
jeroen@fsi2020.com
www.fsi2020.com

GLOBALG.A.P.

Skal Biocontrole

MPS

c/o FoodPLUS GmbH
Spichernstr. 55
50672 Cologne - Germany
Tel :+49 (0) 221 57 993 25
info@globalgap.org
www.globalgap.org

Postbus 384
8000 AJ Zwolle
Tel : 038-426 8181
info@skal.nl
www.skal.nl

Postbus 533
2675 ZT Honselersdijk
Tel : +31 (0)174 - 615 715
info@my-mps.com
www.my-mps.com
www.volgjebloemofplant.nl

