GLOBALG.A.P. BLOEMEN & SIERGEWASSEN STANDAARD
De GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance-standaard (IFA) voor
Bloemen en Siergewassen (FO) definieert duidelijke criteria om goede
landbouwpraktijken te waarborgen in kwekerijen en sierteeltbedrijven.
Deze standaard omvat alle productiestadia, van activiteiten voorafgaand
aan de oogst (zoals bodembeheer, teeltmateriaal, geïntegreerd
plantenbeheer en meststofgebruik) tot verantwoord watergebruik, milieu
en behoud, hygiëne- en veiligheidsmaatregelen tijdens de oogst en
gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers.
De GLOBALG.A.P. IFA FO-standaard is ontworpen om het bedrijfsbeheer
te helpen verbeteren, de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen,
het milieu te beschermen en de toegang tot internationale markten over
de hele wereld mogelijk te maken.

CERTIFICERING VOOR EEN INDIVIDUELE
PRODUCENT OF EEN PRODUCENTENGROEP
OPTIE 1 – Individuele certificering
Een individuele teler ontvangt een certificaat
na een succesvolle inspectie en, indien nodig,
audit door een door GLOBALG.A.P. erkende
certificerende instelling.

OPTIE 2 – Groepscertificering
Een groep producenten met een gedeeld verplicht
kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) ontvangt één certificaat
voor de hele groep na een succesvolle audit van het QMS en
steekproefsgewijze inspecties van een aantal van de producenten.
GLOBALG.A.P. -gecertificeerd

GLOBALG.A.P. Risicobeoordeling
van sociale praktijken (GRASP)
Toon sociale verantwoordelijkheid aan op uw boerderij. Voltooi uw
GRASP-beoordeling tijdens uw IFA FO-inspectie om kosten te besparen.
Download de GRASP-documenten op www.globalgap.org/grasp

GLOBALG.A.P.- gelicentieerde
Farm Assurer
GLOBALG.A.P. -gelicentieerde Farm Assurers (bedrijfsvertegenwoordigers)
hebben kennis uit de eerste hand over het GLOBALG.A.P.certificeringssysteem. Dit maakt hen de ideale partner, die de vereisten
en het voorbereiden van uw inspectie en/of audit volledig begrijpt.
Bekijk de volledige lijst op www.farmassurer.org/find

Het GGN-label voor
gecertificeerde sierteelt
Bloemen en sierteeltproducten die afkomstig zijn van bedrijven en
kwekerijen die GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen
hebben, kunnen nu het GGN-label voor consumenten krijgen.
Zodra u het IFA FO-certificaat heeft behaald en een volledige
GRASP-beoordeling hebt, kunt u een GGN-labellicentie krijgen
om het label op uw producten te gebruiken. Uw bedrijfsprofiel
op het GGN-labelportaal www.ggn.org geeft consumenten
extra transparantie over waar hun bloemen en potplanten
vandaan komen en hoe ze geteeld zijn.
Meer informatie vindt u op www.globalgap.org/ggnlabel

Verplicht QMS
De GLOBALG.A.P. IFA-standaard voor Bloemen en
Siergewassen voldoet aan de eisen van de FSI2020.
Meer informatie vindt u op www.fsi2020.com

CONTACT
standard@globalgap.org

Meer informatie vindt u op
www.globalgap.org/fo

BLOEMEN & SIERGEWASSEN STANDAARD
HOE U ZICH LAAT CERTIFICEREN
1 - Voorbereiding op de inspectie
a.
b.

c.

d.

Aanstellen van een project manager certificering. Verantwoordelijk voor het beheer van uw certificeringsproces, het verstrekken van de
benodigde informatie en documenten, en de communicatie met handelspartners, de certificerende instelling (CI) en het GLOBALG.A.P.-Secretariaat.
Download de GLOBALG.A.P. IFA FO-standaarddocumenten. Deze bestaan uit:
•
Algemeen Reglement, dat bepaalt hoe het certificeringsproces werkt en wat de eisen zijn voor kwaliteitsmanagementsystemen en
aanverwante zaken.
•
Controlepunten en nalevingscriteria (CPCC), die de nalevingsvereisten voor het bedrijf/de producent definiëren.
•
Checklist, die wordt gebruikt voor alle zelfbeoordelingen en inspecties.
Voer een zelfbeoordeling uit. De verstrekte checklist is dezelfde die de CI-inspecteur zal gebruiken om uw bedrijf te inspecteren.
Doorloop de checklist en breng alle wijzigingen aan die nodig zijn om te voldoen aan de controlepunten. Het IFA FO CPCC-document
bevat ook nuttige hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het proces.
Vind een GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling. Wij bieden een volledige lijst van alle door GLOBALG.A.P. goedgekeurde
CI’s, inclusief hun contactgegevens, op www.globalgap.org/cb-list. Wij moedigen u aan om contact op te nemen met verschillende CI’s in
uw regio en vergelijk de verschillende aanbiedingen om het aanbod te vinden dat het beste bij uw behoeften past.

2 - De inspectie en het verkrijgen van uw certificaat - Wat kunt u verwachten?
Zodra u de voorbereidingen heeft afgerond, maakt u een afspraak met uw CI. Een inspecteur voert de eerste inspectie ter plaatse uit, bestaande
uit een eerste bijeenkomst met de bedrijfsleiding, een volledige evaluatie van alle standaardeisen, het invullen van de checklist en de presentatie
van de resultaten. De inspectie duurt meestal tussen de 3 en 8 uur, maar soms ook langer, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
GRASP-beoordeling: het toevoegen van een GRASP-beoordeling aan uw inspectie verlaagt de kosten. Afhankelijk van de grootte van uw
bedrijf, zal dit de inspectieduur met circa 2 uur verlengen.
Voor groepscertificering: de inspectie omvat de audit van het QMS en steekproefsgewijze inspecties van enkele producenten binnen de groep.
Het verkrijgen van uw certificaat: zodra u voldoet aan de eisen van de standaard, ontvangt u uw GLOBALG.A.P. IFA FO-certificaat.

3 - Kosten voor GLOBALG.A.P.-certificering
De kosten voor de GLOBALG.A.P.-certificering bestaan uit de volgende elementen:
•
Kosten voor de implementatie van de standaard: elk bedrijf is uniek, dus afhankelijk van hun specifieke situatie moeten sommige
bedrijven mogelijk nieuwe beleidsmaatregelen, processen en installaties implementeren om aan de standaard te voldoen.
•
Servicekosten aan de certificerende instelling: kosten voor inspecties/audits (tijd en reiskosten) en diensten geleverd door de
onafhankelijke CI worden rechtstreeks tussen de producent en de CI onderhandeld en zijn afhankelijk van het individuele prijsbeleid,
de duur van de inspectie/audit, reiskosten, benodigde tijd voor voorbereiding en follow-up.
•
GLOBALG.A.P.-vergoedingen: de producentenregistratievergoeding en de certificaat-/beoordelingslicentievergoeding worden door
het GLOBALG.A.P.-secretariaat via de CI in rekening gebracht. Zie onderstaande tabellen.

PRODUCENTENREGISTRATIEKOSTEN
Overdekte productie
Niet-overdekte productieoppervlakte (in hectare)
< 0,5
≥ 0,5
- <
1
≥1
- <
1,5
≥ 1,5
- <
5
≥5
- <
10
≥ 10
- <
30
≥ 30
- <
100
≥ 100
- <
500
≥ 500

Jaarlijkse
q
q
q
q
q
q
q
q
q

vergoeding
50
100
150
300
500
800
1.500
3.000
5.000

Niet-afgedekte productie
Niet-overdekte productieoppervlakte (in hectare)

<
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

0,5
0,5
2
5
15
100
1.000
5.000
10.000

-

<
<
<
<
<
<
<

2
5
15
100
1.000
5.000
10.000

Jaarlijkse vergoeding

q
20
q
40
q
100
q
150
q
300
q
700
q 1.500
q 3.000
q 5.000

LICENTIEKOSTEN CERTIFICAAT
Optie
Optie 1
Optie 2 (Basisniveau)
Optie 2 (Producentengroep)

Geldt voor
Elk afgegeven certificaat
Elk afgegeven certificaat
Elk individueel lid van de producentengroep dat is
opgenomen in het certificaat van de producentengroep

Jaarlijkse vergoeding

q
q
q

25
130
1

GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP) LICENTIEKOSTEN CERTIFICAAT
Optie
Optie 1 GRASP Assessment Licentievergoeding
Optie 2 GRASP Assessment Licentievergoeding (basisniveau)
Optie 2 GRASP Assessment Licentievergoeding
(producentensupplement)

Geldt voor
Elke individuele producent beoordeeld voor GRASP
Elke producentengroep beoordeeld voor GRASP
Elk individueel lid van de producentengroep die wordt
meegenomen in de beoordeling van de producentengroep

Jaarlijkse vergoeding

q
q
q

25
130
1

