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DIRECTIE BESLUIT HANDHAVEN EN SANCTIONEREN VAN DE VERPLICHTE 

MILIEUREGISTRATIE EN MILIEUCERTIFICERING 22/10/2020 

 

Kern van het directiebesluit 

Met een digitale milieuregistratie maken we transparant en uniform hoe wordt geproduceerd. Het 

milieucertificaat toont aan dat we ons aan de gestelde eisen houden. De kweker heeft een keuze met 

welke partij hij/zij de digitale milieuregistratie en vervolgens het milieucertificaat regelt.  

In het Directiebesluit Duurzaamheid van 28 oktober 2019 (zie Bijlage 3) staat wat we van de 

aanvoerders op de marktplaats verwachten: 

Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van producten (en de productiewijze van deze 

producten) op onze marktplaats, willen wij dat alle aanvoerders toewerken naar certificering. De weg 

ernaartoe wordt als volgt gefaseerd:  

 

1.Iedere kweker (lid of geen lid van RFH) die via onze marktplaats zijn producten verhandelt, voert per 

31/12/2020 aantoonbaar een digitale milieuregistratie via één van de marktconforme 

registratietools en heeft zich aangemeld bij één van de certificerende organisaties.  

 

2.Iedere kweker (lid of geen lid) die via onze marktplaats zijn producten verhandelt is uiterlijk 

31/12/2021 in het bezit van een marktconform milieucertificaat.  

 

3.Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de in de sierteeltsector gestelde FSI 

duurzaamheidsnormen, dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot Good 

Agricultural Practices (GAP) en – waar van toepassing - op sociaal gebied. De directie van 

RFH adviseert de kwekers hiermee wel een start te maken maar koppelt hieraan nu nog geen 

tijdslijn. 

 

Gefaseerde invoering van handhaving en sanctionering  

Om de invoering zo goed en degelijk mogelijk te laten verlopen, kiest RFH voor het invoeren van de 

handhaving en sanctionering in stappen en verdeeld over 3 groepen. Grote Nederlandse kwekers met 

een omzet hoger dan €100.000 (groep 1) krijgen als eerste te maken met handhaving en 

sanctionering. Voor kleinere kwekers (groep 2 en groep 3) wordt de handhaving en sanctionering een 

half jaar, respectievelijk een jaar uitgesteld. Concreet betekent dit het volgende: 

• Groep 1: start handhaving milieuregistratie per 1-1-2021 en milieucertificering per 1-1-2022 

voor Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH hoger dan €100.000 per jaar. 

• Groep 2: Start handhaving milieuregistratie per 1-7-2021 en milieucertificering per 1-7-2022 

voor 

o Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH tussen €50.000 en €100.000 per jaar  

o Buitenlandse kwekers met een omzet bij RFH boven de €50.000 per jaar 

o Alle niet-kwekende aanvoerders. 

• Groep 3: Start handhaving milieuregistratie per 1-1-2022 en milieucertificering per 1-1-2023 

voor kwekers met een omzet bij RFH lager dan €50.000 per jaar. 

 

Stoppersregeling  

Voor lid-aanvoerders die overwegen om op korte termijn te stoppen met hun bedrijf is er een 

stoppersregeling. Een lid-aanvoerder moet dit vóór 1 april 2021 schriftelijk aangeven (middels een 

formulier dat binnenkort beschikbaar komt). In dat geval wordt er niet gehandhaafd op digitale 

milieuregistratie (in het jaar 2021) en ook niet op milieucertificering (in het jaar 2022). Dit betekent wel 

dat deze aanvoerder vanaf 1 januari 2023 niet meer via de marktplaats kan aanvoeren en verkopen. 

Indien een lid terugkomt op zijn besluit om te stoppen ontslaat dat de aanvoerder niet om alsnog 

volgens de vastgestelde groepsindeling te voldoen aan de MR en MC verplichting. Bovendien zal met 

terugwerkende kracht de bij de groepsindeling passende sanctionering worden toegepast.  

NB. deze ‘stoppersregeling’ geldt niet voor aanvoerders die geen lid zijn van RFH. 

 

Commitment handel 

RFH zal in samenwerking met de Versnellers en VGB zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen 

dat zowel aan kwekerszijde als aan handelszijde commitment ontstaat voor volledig gecertificeerd 

duurzame inkoop. 
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Onze ambitie 

Onze bloemen en planten hebben een uitstekend imago, mensen associëren ze met natuur en 

gezondheid. Maar een goed imago is geen vanzelfsprekendheid; transparantie, traceerbaarheid en 

duurzaamheid zijn voorwaarden voor ons succes. Daarom is duurzaamheid een belangrijke pijler in onze 

coöperatieve visie. We moeten duurzaam werken en dit ook transparant maken om de bedrijven van 

onze leden, de marktplaats en de sector toekomstbestendig te maken en te houden. Vorig jaar is 

besloten om als basiseis voor alle aanvoerders stapsgewijs digitale milieuregistratie en milieucertificering 

te verplichten. 

 

Totstandkoming van dit besluit 

Als vervolg op het Directiebesluit Duurzaamheid van 28 oktober 2019, heeft de Directie de Ledenraad 

verzocht om een advies over handhaving en sanctionering op de verplichting. Op 8 oktober jl. heeft de 

Ledenraad een positief advies uitgebracht aan de Directie over het handhaven en sanctioneren van de 

verplichte milieuregistratie en milieucertificering. Over het voorstel van het Regieteam Duurzaamheid aan 

de Ledenraad werd tijdens de Ledenraadsvergadering een intensieve discussie gevoerd, gevolgd door 

een stemming over het advies. De Ledenraad stemde met een kleine meerderheid in met het advies. Het 

aantal tegenstemmen (en een aantal onthoudingen) was daarbij wel een duidelijk signaal. 

Ledenraadsleden maken zich vooral zorgen over de mate van commitment van de handel, de impact 

voor de kleine kwekers en of de randvoorwaarden goed zijn ingevuld.  

 

Het besluit van de Directie is gebaseerd op het advies van de Ledenraad waarbij de zorgen en signalen 

uit de Ledenraad nadrukkelijk zijn meegenomen.  

 

Voor meer informatie over de Ledenraadvergadering  van 8 oktober jl. verwijzen we naar de 

communicatie van de Ledenraad. 

 

Beschikbare opties voor milieuregistratie en milieucertificering 

Op dit moment kunnen kwekers kiezen uit twee opties voor digitale milieuregistratie en milieucertificering: 

1. MPS-ABC, KFC (Kenia), Florverde (Colombia) 

2. Een  combinatie van GreenlinQdata (voor milieuregistratie), en het nieuwe milieuprogramma van 

GLOBALG.A.P (voor de milieucertificering).  

  

Voor België, Duitsland, Italië en Spanje komt deze combinatie naar verwachting voor het eind van 2020 

beschikbaar. Voor Israël komt optie 2 ook beschikbaar, maar met een lokale milieu-registratietool in 

plaats van GreenlinQdata.  

Binnenkort informeren we alle aanvoerders over hoe en waar ze kunnen starten met digitale 

milieuregistratie en milieucertificering. Via de website en het Contact Center is steeds actuele informatie 

beschikbaar. Een speciaal supportteam kan aanvoerders persoonlijk helpen met hun vragen. 

 

Gefaseerde invoering van handhaving en sanctionering  

Om de invoering zo goed en degelijk mogelijk te laten verlopen, kiest RFH voor het invoeren van de 

handhaving en sanctionering in stappen en verdeeld over 3 groepen. Grote Nederlandse kwekers met 

een omzet hoger dan €100.000 (groep 1) krijgen als eerste te maken met handhaving en sanctionering. 

Voor kleinere kwekers (groep 2 en groep 3) wordt de handhaving en sanctionering een half jaar, 

respectievelijk een jaar uitgesteld.  

Het schema voor de invoering van handhaving en sanctionering is als volgt: 

https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-42/ledenraad-niet-unaniem-in-advies-handhaving-milieuregistratie
https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-42/ledenraad-niet-unaniem-in-advies-handhaving-milieuregistratie
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N.B. Niet-kwekende aanvoerders vallen in groep 2. Voor exacte indeling en ‘regels’ tot bepaling van de 

groepen, zie bijlage 2. 

 

Voor de volledigheid nog even het schema in woorden (zie ook bijlage 2): 

• Groep 1: start handhaving milieuregistratie per 1-1-2021 en milieucertificering per 1-1-2022 voor 

Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH hoger dan €100.000 per jaar. 

• Groep 2: Start handhaving milieuregistratie per 1-7-2021 en milieucertificering per 1-7-2022 voor 

o Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH tussen €50.000 en €100.000 per jaar  

o Buitenlandse kwekers met een omzet bij RFH boven de €50.000 per jaar 

o Alle niet-kwekende aanvoerders. 

• Groep 3: Start handhaving milieuregistratie per 1-1-2022 en milieucertificering per 1-1-2023 voor 

kwekers met een omzet bij RFH lager dan €50.000 per jaar.  

 

De volgende overwegingen hebben geleid tot deze aanpak: 

- Het geeft kleinere kwekers meer tijd en ruimte om een keuze te maken en te starten met digitale 

milieuregistratie en milieucertificering.  

- Het geeft RFH meer tijd om verder te zoeken naar goedkopere en meer efficiënte oplossingen 

voor milieucertificering voor de kleinere kwekers (in afstemming met MPS en GLOBALG.A.P.).  

- Het alternatief naast MPS voor buitenlandse kwekers (optie 2) verder kan worden uitgewerkt en 

op een nette wijze kan worden geïntroduceerd. 

 

We blijven kwekers/aanvoerders stimuleren om te starten met digitale milieuregistratie en 

milieucertificering. Gezien het feit dat al ruim 80% van onze omzet gecertificeerd is, raden we alle 

aanvoerders aan zo snel mogelijk invulling te geven aan de verplichting1.  

 

Het uitgewerkte beleid van handhaven en sanctioneren, de uitzonderingen en bijzondere situaties (zie 

Bijlage 1) zijn in het Ledenraadsoverleg van 11 september 2020 reeds beoordeeld als effectief, redelijk, 

billijk, proportioneel en non-discriminatoir.  

 

Stoppersregeling  

Voor lid-aanvoerders die overwegen om op korte termijn te stoppen met hun bedrijf is er een 

stoppersregeling. Een lid-aanvoerder moet dit vóór 1 april 2021 schriftelijk aangeven (middels een 

formulier dat binnenkort beschikbaar komt). In dat geval wordt er niet gehandhaafd op digitale 

milieuregistratie (in het jaar 2021) en ook niet op milieucertificering (in het jaar 2022). Dit betekent wel dat 

deze aanvoerder vanaf 1 januari 2023 niet meer via de marktplaats kan aanvoeren en verkopen.  

 
1 20/10/2020 1605 aanvoerders hebben al een milieucertificaat, 387 kwekers zijn onderweg naar een milieucertificaat, 260 kwekers hebben 

alleen een GAP certificaat, en 2890 kwekers hebben nog geen certificaat. 
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Indien een lid terugkomt op zijn besluit om te stoppen ontslaat dat de aanvoerder niet om alsnog volgens 

de vastgestelde groepsindeling te voldoen aan de MR en MC verplichting. Bovendien zal met 

terugwerkende kracht de bij de groepsindeling passende sanctionering worden toegepast.  

 

N.B. deze ‘stoppersregeling’ geldt niet voor aanvoerders die geen lid zijn van RFH.  

 

Gezamenlijke aanpak in sierteeltketen 

Duurzame productie en producten worden de norm. Met digitale milieuregistratie en milieucertificering 

spelen we in op die veranderende vraag vanuit de markt, overheid en maatschappij. Het maakt ons als 

sierteeltsector toekomstbestendig. Dit standpunt delen we met het klantenplatform van RFH (met brede 

samenstelling vanuit alle kopers van RFH), de Versnellers (Dutch Flower Group, Royal Lemkes, 

Waterdrinker, FleuraMetz en RFH) en de VGB (Vereniging van Groothandelaren in 

Bloemkwekerijproducten) waar vele handelaren/exporteurs lid van zijn.  

 

Op dit moment maken leden zich zorgen over de mate van commitment van de handel. RFH zal in 

samenwerking met de Versnellers en VGB zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat zowel aan 

kwekerszijde als aan handelszijde commitment ontstaat voor volledig gecertificeerd duurzame inkoop. 

Kwekers, kopers en RFH trekken gelijk met elkaar op; we steunen en versterken elkaar om samen de 

kracht van de marktplaats te vergroten en de sector verder te verduurzamen. Zo beschermen we met 

elkaar de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats.  

 

Het is dus van groot belang dat de hele sierteeltketen, nationaal en internationaal, het initiatief van de 

coöperatie steunt. We vragen daarom: 

• Kwekers: transparant te maken hoe zij produceren door middel van digitale milieuregistratie en 

het behalen van een erkend milieucertificaat (volgens FSI),  

• Handel: door bewust te kiezen voor de inkoop van gecertificeerde duurzame bloemen en 

planten. 

 

Voortgang op de implementatie 

Het Regieteam Duurzaamheid wordt bedankt voor hun bijdrage aan de totstandbrenging van deze 

belangrijke stap. Het gevraagde advies is succesvol afgerond en daarmee is de opdracht tot een goed 

einde gekomen. Vanuit het oogpunt van ledenbetrokkenheid zal een begeleidingsteam worden 

aangesteld voor de implementatiefase, waarbij een deel van de expertise van het Regieteam opnieuw zal 

worden ingezet. RFH gaat t.z.t naast de implementatie van milieuregistratie en milieucertificering ook 

andere onderwerpen in het kader van duurzaamheid oppakken - indien gewenst en van toepassing - met 

een nieuw samengesteld regieteam. 

 

De komende jaren houden we samen met het begeleidingsteam de voortgang op de volgende 

onderwerpen in de gaten.  

• We volgen de voortgang op certificering van onze aanvoerders nauwgezet en blijven dit 

stimuleren en aanjagen waar nodig.  

• We volgen de ontwikkeling van het aandeel van “gecertificeerd duurzame inkoop” van de handel 

op de RFH marktplaats, we leggen dit vast en we geven daar actief terugkoppeling op aan 

individuele handelspartijen.  

• We blijven de handel aanspreken om gecertificeerd, duurzaam in te kopen en dringen hier ook 

op aan in de diverse sectorinitiatieven.  

• We reageren en acteren op klachten die bij ons binnenkomen over het inkoopgedrag van de 

handel.  

• Ook op Floriday blijven we werken aan het betrouwbaar, inzichtelijk en goed vindbaar maken van 

gecertificeerd, duurzaam aanbod.  

• Het verder invullen van de randvoorwaarden: ongeveer 75% van de gestelde randvoorwaarden 

is reeds ingevuld, het is zaak zo snel mogelijk ook de resterende 25% in te vullen. Daarbij is het 

vooral belangrijk om de helpende hand te bieden aan aanvoerders bij (de keuze voor) 

milieuregistratie en milieucertificering, met name door een speciaal supportteam dat nauw 

samenwerkt met de marktpartijen, zoals MPS, GreenlinQdata en/of GlobalG.A.P.  

• Adequate handhaving 
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Indien de voortgang – aan aanvoerderskant en/of aan handelskant - onvoldoende is om de ambitie op tijd 

in te vullen zal RFH tijdig passende acties nemen om de gezamenlijke ambitie alsnog te realiseren. 

Mocht de implementatie leiden tot nieuwe inzichten die invloed hebben op de wijze van handhaving, dan 

zal de directie in overleg met de Ledenraad kunnen komen tot aanpassingen in het handhavingsbeleid.  

 

Verankering in veilingreglement 

De verplichting en de handhaving en sanctionering daarop worden vastgelegd in de 

Duurzaamheidsvoorschriften. Deze duurzaamheidsvoorschriften worden vastgesteld door de Directie van 

RFH en gelden voor alle aanvoerders die gebruik maken van de (digitale) RFH-marktplaats. De 

voorschriften worden algemeen bekendgemaakt en kunnen te allen tijde worden ingezien via de RFH-

website. De toepasselijkheid van deze voorschriften wordt ook vastgelegd in het Veilingreglement, net 

zoals de overige aanvoervoorschriften (zoals bijvoorbeeld aanvoertijden, kwaliteit, sortering).  

 

Verdere informatie: 

• In de bijlage vindt u:  

o Bijlage 1: Beleid van handhaven en sanctioneren, ontheffing en bijzondere situaties  

o Bijlage 2: Groepsindeling 

o Bijlage 3: Directiebesluit Duurzaamheid 28/10/2019  

• Ook op de website van RFH https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-

gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering, kunt meer 

informatie vinden over dit onderwerp.  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering
https://www.royalfloraholland.com/nl/over-floraholland/duurzame-gezonde-toekomst/duurzame-gezonde-toekomst/milieuregistratie-en-certificering
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BIJLAGE 1:  

Beleid van handhaven en sanctioneren 

Ontheffing en bijzondere situaties  

 

Q2

Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr

MRC regels 

Sanctie TU

Peiling door 

RFH

700700
formeel

waarschuwen
700 700 700300

formeel

waarschuwen
300 300

Waarschuwings-periode 

MR
Heffing op MR per maand

Waarschuwings-periode 

MC
Heffing op MC per maand

Heffing op MC per kwartaal  + visuele signalering op Floriday en aangesloten 

kanalen

Hoogte 

sanctie

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

MR: aantoonbaar ingeschreven 
MC: gecertificeerd of 

aantoonbaar aanvraag 
MC: gecertificeerd

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Verplichting Milieuregistratie (MR) Verplichting Milieucertificering (MC)

2020 2021 2022 2023

 
 

Bovenstaande schema is bedoeld voor handhaven en sanctioneren van de milieuregistratie (MR) 

verplichting en de milieucertificering (MC)-verplichting voor aanvoerders. Met de nu voorgestelde 

gefaseerde invoering van handhaven en sanctioneren betreft dit schema groep 1. Voor groep 2 schuift 

het schema zes maanden op en voor groep 3 schuift dit schema een jaar op in de tijd.  

 

2020:  

2020-Q3: zoveel mogelijk informeren van ALLE aanvoerders met als doel dat zij gaan starten met 

MR/MC.  

2020-Q4: informeren/activeren: het mag redelijkerwijs niemand meer zijn ontgaan dat men in actie moet 

komen en dat er voor groep 1 gehandhaafd zal gaan worden als niet aan de verplichting wordt voldaan. 

 

2021: 

Vanaf 1 januari is de afspraak: elke aanvoerder uit groep 1 is aantoonbaar ingeschreven bij een MR tool. 

Het toezicht op de registratie-discipline wordt door de schema-eigenaren gedaan.  

 

2021-Q1:  

RFH begint met handhaven. RFH zal bij constatering van het niet naleven van de afspraak eerst formeel, 

individueel, schriftelijk waarschuwen.  

 

2021-Q2:  

Start handhaving. Als bij een controle wederom een overtreding wordt geconstateerd behoudt RFH 

(zonder waarschuwing) zich het recht voor een heffing op te leggen in april, en indien van toepassing, 

wederom in mei en juni van €300 euro per keer. Deze heffing kan in totaal oplopen tot €900 en het doel 

is aanvoerders op tijd te bewegen naar MC in 2022.  

 

2022:  

Vanaf 1 januari is de afspraak: elke aanvoerder heeft een milieucertificaat of heeft “aantoonbaar de 

initiële audit aangevraagd en ingepland”. 

 

2022-Q1:  

RFH begint met handhaven op MC. RFH zal bij constatering van het niet naleven van de afspraak eerst 

formeel, individueel, schriftelijk waarschuwen en behoudt zich het recht voor daarna (met inachtneming 

van een redelijke verbetertermijn) een heffing op te leggen.   

 

2022-Q2:  

Als bij een controle wederom wordt vastgesteld dat geen milieucertificaat is behaald (of er nog niet 

“aantoonbaar een initiële audit is ingepland) behoudt RFH zich het recht voor een heffing op leggen in 

april, en indien van toepassing, wederom in mei en juni van €700.   

 

RFH zal vervolgens in de maand oktober 2022 opnieuw peilen of nog steeds aan de 

milieucertificeringseis wordt voldaan. Als een aanvoerder dan niet aan de certificeringsverplichting 
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voldoet, zal bij deze aanvoerder visueel een signalering op Floriday en de aangesloten kanalen te zien 

zijn. Daarnaast volgt ook een heffing van €700. 

 

Indien per 1 januari 2023 nog steeds niet aan de MC verplichting is voldaan volgt wederom een heffing 

van €700. Indien van toepassing kan RFH - vanaf 1 april 2023 - na drie keer peilen en nog steeds geen 

milieucertificaat, de desbetreffende aanvoerder (tijdelijk) uitsluiten van de marktplaats (en bijbehorende 

diensten. Tijdelijke uitsluiting ontslaat deze aanvoerder niet van de plicht de BVO-naheffing te voldoen. 

 

In het vervolg, blijft RFH steeds de certificeringsstatus van haar aanvoerders monitoren. 

Indien een aanvoerder – die al gecertificeerd was – tijdelijk het certificaat kwijt is, volgt niet direct een 

heffing. De aanvoerder heeft dan ruim de tijd om eventuele fouten of misstanden te herstellen. Als dit niet 

is gebeurd bij het volgende peilmoment (minimaal een kwartaal later), volgt een boete van €700. 

Wanneer voor de derde keer wordt vastgesteld dat het certificaat niet aanwezig is kan RFH de 

betreffende aanvoerder tijdelijk uitsluiten. Pas wanneer een aanvoerder weer aantoonbaar gecertificeerd 

is kan weer worden aangevoerd.  

 

Ontheffing van de verplichting: 

 

Stoppersregeling  

Voor lid-aanvoerders die overwegen om op korte termijn te stoppen met hun bedrijf is er een 

stoppersregeling. Een lid-aanvoerder moet dit vóór 1 april  2021 schriftelijk (middels een formulier dat 

binnenkort beschikbaar komt) aangeven. In dat geval wordt er niet gehandhaafd op digitale 

milieuregistratie (in het jaar 2021) en ook niet op milieucertificering (in het jaar 2022). Dit betekent wel dat 

deze aanvoerder vanaf 1 januari 2023 niet meer via de marktplaats kan aanvoeren en verkopen.  

Indien een lid terugkomt op zijn besluit om te stoppen ontslaat dat de aanvoerder niet om alsnog volgens 

de vastgestelde groepsindeling te voldoen aan de MR en MC verplichting. Bovendien zal met 

terugwerkende kracht de bij de groepsindeling passende sanctionering worden toegepast.  

 

N.B. deze ‘stoppersregeling’ geldt niet voor aanvoerders die geen lid zijn van RFH. 

 

Bijzondere situaties: 

 

Starters/nieuwe aanvoerders 

Nieuwe aanvoerders of aanvoerders die starten met een ‘nieuw bedrijf’ moeten zich, als onderdeel van 

de aanvoereisen, direct bij een registratietool aanmelden en binnen een jaar gecertificeerd zijn of 

aantoonbaar een initiële audit hebben aangevraagd en ingepland.  

 

Bedrijfsovernames 

De aanvoerder treedt in overleg met RFH om te bepalen of de bedrijfsovername gezien moet worden als: 

− ‘nieuw bedrijf’ of als  

− ‘aansluiting bij/fusie met het bestaande bedrijf’, waarna de afhandeling conform de spelregels 

van de certificerende instantie volgt.  

 

Aanvoerders niet-zijnde kwekers 

Ook aanvoerders die géén kweker zijn (handelsbedrijven, ‘overveilers’, makers van arrangementen etc.) 

of kwekers die bijkopen bij andere, eventueel niet-gecertificeerde kwekers zijn verplicht aan te   tonen 

met verifieerbare data/informatie dat de op de marktplaats aangeboden producten afkomstig zijn van 

gecertificeerde kwekers. Ook voor hen geldt vanaf 1/1/2022 de MC verplichting (bewijslastverplichting) 

en zal het beleid van handhaven en sanctioneren gelden vanaf 1/7/2022 (groep 2).  

 

Bijkoop 

Indien kwekers bijkopen bij andere kwekers moet transparant en aantoonbaar zijn dat deze bijkoop ook 

gecertificeerd is.  

 

‘Slapende kwekers’ lid, niet actief, geen omzet 

Kwekers die nog ingeschreven staan maar niet actief zijn in productie en aanvoer worden niet 

meegenomen in handhaving en sanctionering.  

Indien deze kwekers alsnog opnieuw producten gaan aanvoeren zal de verplichting MR/MC wel gelden, 

net zoals hierboven voor starters/nieuw aanvoerders geldt.  
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Plantion en Veiling Rhein Maas (VRM)  

 

De in dit besluit gestelde verplichting en regels zijn ook van toepassing wanneer RFH-leden leveren aan 

Plantion en/of Veiling Rhein Maas. 

 

Ten aanzien van Plantion 

 

Plantion onderstreept het belang van MR en MC, maar geven ook aan hun eigen tempo en aanpak te 

kiezen met betrekking tot verplichten en handhaven.   

 

Plantion is het ermee eens dat hun leden die bij RFH aanvoeren moeten voldoen aan de RFH MR/MC 

verplichting en dat daarop gehandhaafd wordt. Plantion is het ermee eens dat RFH kan en mag 

controleren en handhaven wanneer RFH aanvoerders aanvoeren bij Plantion. 

 

Ten aanzien van VRM 

 

RFH maakt de verplichting van milieuregistratie en milieucertificering onderdeel van het veilingreglement. 

Daarmee vallen automatisch alle bij VRM afzettende RFH-kwekers (zowel leden als aanvoerders) onder 

deze regels - ongeacht welk percentage van hun aanvoer ze bij VRM afzetten. Dus ook RFH kwekers die 

100% van hun aanvoer bij VRM aanvoeren vallen onder het RFH beleid.  

 

RFH is en blijft met beide partijen in gesprek  
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BIJLAGE 2: Groepsindeling gefaseerde invoering 

 

• Groep 1: start handhaving milieuregistratie per 1-1-2021 en milieucertificering per 1-1-2022 voor 

Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH hoger dan €100.000 per jaar. 

• Groep 2: Start handhaving milieuregistratie per 1-7-2021 en milieucertificering per 1-7-2022 voor 

o Nederlandse kwekers met een omzet bij RFH tussen €50.000 en €100.000 per jaar  

o Buitenlandse kwekers met een omzet bij RFH boven de €50.000 per jaar 

o Alle niet-kwekende aanvoerders. 

• Groep 3: Start handhaving milieuregistratie per 1-1-2022 en milieucertificering per 1-1-2023 voor 

kwekers met een omzet bij RFH lager dan €50.000 per jaar.  

 

We blijven kwekers/aanvoerders stimuleren om te starten met digitale milieuregistratie en 

milieucertificering. Gezien het feit dat al ruim 80% van onze omzet gecertificeerd is, raden we alle 

aanvoerders aan zo snel mogelijk invulling te geven aan de verplichting. 

 

M.b.t het bepalen van de groepsindeling. 

•  De afdeling Coöperatiezaken van RFH bepaalt de groepsindeling en daarmee het moment 

waarop voor de aanvoerder handhaving ingaat. Indien een aanvoerder het niet eens is met de 

groepsindeling kan op de gebruikelijke manier bij RFH bezwaar worden ingediend. Voor het 

vaststellen van de omzet is 2019 het referentiejaar. Indien nodig en van toepassing kan worden 

teruggegrepen naar omzetinformatie uit eerdere omzetjaren. 

• Voor kwekers die in 2019 zijn gestart met aanvoeren bij RFH geldt de aanvoer over 2019. 

• Kweker-Kweker verkoop-omzet wordt meegenomen. Dit is omzet die kweker 1 genereert door 

aan kweker 2 te verkopen, maar ook de omzet die kweker 2 genereert bij verkoop aan zijn/haar 

koper. 

• De omzet van leden van RFH bij VRM en Plantion wordt ook meegerekend  

• In geval van kwekers met meerdere administratienummers wordt de omzet van de losse 

administratienummers bij elkaar opgeteld op het hoofdadministratienummer.  
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BIJLAGE 3 

DIRECTIE BESLUIT DUURZAAMHEID 28/10/19 

 

De directie besluit op basis van het advies van de ledenraad d.d. 17 oktober 2019: 

Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van producten (en de productiewijze van deze 

producten) op onze marktplaats, willen wij dat alle aanvoerende kwekers toewerken naar certificering. De 

weg ernaartoe wordt als volgt gefaseerd:  

 

1. Iedere kweker (lid of geen lid van RFH) die via onze marktplaats zijn producten verhandelt, voert 

per 31/12/2020 aantoonbaar een digitale milieuregistratie via één van de marktconforme registratietools 

en heeft zich aangemeld bij één van de certificerende organisaties.  

 

2. Iedere kweker (lid of geen lid) die via onze marktplaats zijn producten verhandelt is uiterlijk 

31/12/2021 in het bezit van een marktconform milieucertificaat.  

 

3. Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de in de sierteeltsector gestelde FSI 

duurzaamheidsnormen, dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot Good Agricultural 

Practices (GAP) en op sociaal gebied. De directie van RFH adviseert de kwekers hiermee wel een start 

te maken maar koppelt hieraan nog geen tijdslijn omdat deze stap voor veel kwekers nog te groot is en 

er samen met FSI naar een goede invulling van de duurzaamheidsnormen die voor de sector na 2020 

gaan gelden, gekeken gaat worden.  

 

Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie 

Conform het advies van de ledenraad zal de directie aan de volgende randvoorwaarden invulling geven, 

waarbij extra aandacht zal zijn voor de milieuregistratie en -certificering van de internationale leden, en 

waarbij wordt opgemerkt dat leden niet noodzakelijkerwijze hoeven te wachten met het starten met 

voldoen aan de vereisten voordat alle randvoorwaarden zijn ingevuld: 

 

Uitwerken “helpende hand” 

Kwekers die nog niet digitaal registeren en nog niet gecertificeerd zijn, worden met een ‘onboarding’ 

programma geholpen. De FPC’s worden nauw betrokken bij de uitrol hiervan.  

 

Verbeteren performance certificerende organisaties  

De bestaande organisaties moeten verbeteren in service en snelheid. Er moet voldoende capaciteit zijn 

om de verwachte toename in certificeringsaanvragen op te kunnen vangen. Registratie en certificering 

moeten minder complex en goedkoper worden. 

 

Alternatieven voor registratie en certificering 

Naast MPS moet er minstens één alternatief komen voor zowel registratie als certificering. Alternatieven 

moeten voldoen aan de FSI criteria en moeten betaalbaar en gebruikersvriendelijk zijn.  

 

Met FSI invulling geven aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020 

Als lid van FSI zullen we, met alle partijen in de internationale sierteeltsector, werken aan een goede 

afstemming over de duurzaamheidsnormen na 2020. Met de handelspartners zullen we invulling geven 

aan de door hen uitgesproken ambitie om gecertificeerd duurzaam in te kopen.  

 

Handhaving 

De directie ziet duurzaam ondernemen als kans en als verantwoordelijkheid om de sector beter te 

maken. Samen met kwekers, kopers en ketenpartners werkt RFH actief aan de verduurzaming van de 

sector. De directie is derhalve voornemens te gaan handhaven naar kwekers en kopers. Het regieteam 

heeft de opdracht van de Ledenraad gekregen opties voor handhaving met bijbehorende deadlines uit te 

werken. De directie vraagt het regieteam bij de uitwerking van de opties voor handhaving, ermee 

rekening te houden dat deze effectief zijn, dus naleving af kunnen dwingen.  

Op basis van het advies van de ledenraad voorbereid door het regieteam zal de directie nader besluiten 

over de invulling van de handhaving, waarbij de voortgang van de invulling van de randvoorwaarden 

wordt betrokken. 

 

 

 


