
Wat is de impactgerichte aanpak voor duurzaamheid? 
De impactgerichte aanpak voor duurzaamheid (IDA) is een 
systeem dat bloemen- en sierteeltbedrijven hulp biedt bij het 
verzamelen, verwerken en opslaan van hun milieuduurzaam-
heidsgegevens. Het is bovendien in overeenstemming met de 
vereisten van het Floriculture Sustainability Initiative m.b.t. de 
digitale registratie voor milieu-indicatoren.
GLOBALG.A.P. biedt verschillende trajecten voor de impact-
gerichte aanpak voor duurzaamheid. Deze moeten worden 
gevolgd in combinatie met een managementsysteem voor de 
landbouw: 
• De IDA-module: mag worden gebruikt zonder verder  
 landbouw-waarborgingssysteem (traject 1) 
• De IDA-add-on: mag worden gebruikt met de  
 localg.a.p.-standaard voor “Primary Farm Assurance”  
 (primair landbouw-waarborgingssysteem) v5 (traject 2) 
 of met de GLOBALG.A.P.-standaard voor “Integrated  
 Farm Assurance” (IFA; geïntegreerd landbouw- 
 waarborgingssysteem) voor bloemen en siergewassen  
 v5.2 (of gebenchmarkt als gelijkwaardig) (traject 3).

Hoe gaat het in zijn werk? 
Upload uw ingevoerde verbruiksgegevens naar een  
GLOBALG.A.P.-compatibel managementsysteem voor de  
landbouw (MSL) naar keuze. 
De gegevens worden voor verwerking naar GLOBALG.A.P. 
verstuurd en vervolgens naar u teruggestuurd in de vorm van 
historische trendgrafieken en vergelijkingsrapporten. U kunt 
deze gegevens gebruiken om efficiëntieverbetering van de 
landbouw te bewerkstelligen.

Welke gegevens worden verzameld? 
Ingevoerde verbruiksgegevens die u misschien al verzamelt in 
een MSL of op een andere manier. Deze gegevens bestaan uit 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen (stikstof en fosfor) en 
water- en energiegebruik. 
Alle gegevens die het MSL deelt met GLOBALG.A.P. worden 
vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met individuele 
producenten in verzamelde en geanonimiseerde vorm.
 
9 redenen voor de impactgerichte aanpak 
• Overeenkomstig de administratiecriteria van het  
 Floriculture Sustainability Initiative 
• Versterkt uw positie op de markt
• Verhoogt het bewustzijn en de controle over  
 uw milieuprestatie
• Biedt inzicht waardoor u zich voortdurend  
 kunt verbeteren 
• Individuele en identificeerbare gegevens worden  
 niet gedeeld met andere partijen
• Duurzaamheidsinspanningen worden niet beoordeeld  
 of openbaar gerangschikt t.o.v. andere telers  
• Bereidt u voor op toekomstige impactgerichte/ 
 outputgebaseerde certificeringsschema’s
• Vrije keuze van de MSL-softwareprovider en  
 certificerende instelling op de openbare markt
• Deelname aan een groeiend netwerk voor goede  
 agrarische praktijken (G.A.P.)

IMPACTGERICHTE AANPAK VOOR DUURZAAMHEID IN DE BLOEMEN -  
EN SIERGEWASSENSECTOR:
STREVEN NAAR DUURZAAMHEID DOOR IMPACTGERICHTE LANDBOUW. 

localg.a.p. Impact-Driven Approach to  
Sustainability module (for FO)
IDA MODULE

GLOBALG.A.P. PFA - Bloemen en  
Siergewassen v5

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. Impact-Driven Approach to 
Sustainability add-on (for FO)
IDA ADD-ON

GLOBALG.A.P. IFA - Bloemen en  
Siergewassen v5.2

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

CONTACT
standard@globalgap.org

Traject 2Traject 1 Traject 3

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/Impact-Driven-Approach-Sustainability/#


Tarief managementsysteem voor 
de landbouw 
(Betaald aan MSL-softwareprovider)

+

Kosten add-on impactgerichte aanpak 
(registratiekosten betaald aan CI)

+

Tarieven certificerende instelling 
(Inclusief beoordeling en administratiekosten)

De kosten zijn afhankelijk van uw softwareprovider. 
Zoek hier een compatibel MSL: 
www.globalgap.org/IDA-FMS

Bedekte/onbedekte teelt De kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen 
certificerende instelling. Zoek een aanbod dat het 
beste bij u past.< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Kosten basiscertificering 
(Inclusief licentie- en administratieve kosten.  
Gefactureerd door CI – producenten kunnen op 
zoek gaan naar het beste aanbod.)

+

Tarief managementsysteem voor 
de landbouw 
(Betaald aan MSL-softwareprovider)

+

Kosten add-on impactgerichte aanpak  
(registratiekosten betaald aan CI)

PFA v5 of IFA FO v5.2
(Om kosten te besparen, kunnen IDA- 
beoordelingen tegelijk met uw PFA- of  
IFA-inspectie worden uitgevoerd) 

De kosten zijn afhankelijk van uw softwareprovider.
Zoek hier een compatibel MSL:
www.globalgap.org/IDA-FMS 

Bedekte/onbedekte teelt

< 0,5 € 50

> 0,5 - < 2 € 75

> 2 - < 5 € 100

> 5 - < 15 € 150

> 15 - < 100 € 175

> 100 € 200

Kosten
Traject 1: 

Traject 2 en 3: 

Alle IDA-gebruikers – ofwel als add-on of als afzonderlijke module – moeten een GLOBALG.A.P.-compatibel MSL gebruiken. 
Hier vindt u een lijst van alle compatibele MSL. 

Producent zonder certificaat en 
nog niet klaar voor een entry-level 
landbouw-waarborgingssysteem
(Wil alleen IDA-module)

Producent wil worden beoordeeld 
volgens de PFA-standaard via de 
IDA-add-on
(Wil PFA + IDA-add-on)

Producent met IFA-certificering 
voor FO (of gebenchmarkt als 
gelijkwaardig) 
(Wil alleen IDA-add-on)

Zoek een door GLOBALG.A.P. erkende certifice-
rende instelling die in uw regio IDA-modulebe-
oordelingen aanbiedt. Deze kunt u vinden door 
gebruik te maken van uw zoektool “Find a 
certification body”. Neem contact op met de 
certificerende instelling en zorg ervoor dat u een 
LGN (localg.a.p.-nummer) toegewezen krijgt in 
de GLOBALG.A.P.-database.

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.  
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download de relevante afzonderlijke IDA-modu-
ledocumenten en -checklists hier. Voer een zelf-
beoordeling uit aan de hand van de checklists en 
verbeter alle punten waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw MSL, 
en als u zeker weet dat u voldoet aan alle ver-
plichte beheerspunten voor de IDA-module-beoor-
deling, bent u klaar voor de beoordeling door de 
certificerende instelling van uw keuze. 

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw 
certificerende instelling u een bewijs van con-
formiteit doen toekomen voor de IDA-module. 
Gefeliciteerd met uw eerste stappen richting 
duurzame landbouw en uw aansluiting bij het 
GLOBALG.A.P.-systeem! U moet de gegevens elke 
maand blijven registreren om te blijven voldoen 
aan de voorwaarden.

Zoek een door GLOBALG.A.P. erkende 
certificerende instelling die in uw regio PFA- en 
IDA-beoordelingen aanbiedt. Deze kunt u vinden 
door gebruik te maken van uw zoektool “Find a 
certification body”. Neem contact op met de 
certificerende instelling en zorg ervoor dat u een 
LGN (localg.a.p.-nummer) toegewezen krijgt in 
de GLOBALG.A.P.-database.

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.  
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download de relevante PFA- en IDA-documenten 
en checklist hier. Voer een zelfbeoordeling uit 
aan de hand van de checklists en verbeter alle 
punten waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw 
MSL, en als u zeker weet dat u voldoet aan alle 
verplichte beheerspunten voor de PFA- en IDA-be-
oordelingen, bent u klaar voor de beoordeling 
door de certificerende instelling van uw keuze. 
Om kosten te besparen, kunnen PFA- en IDA-be-
oordelingen tegelijk worden uitgevoerd.

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw certifi-
cerende instelling u een bewijs van conformiteit 
doen toekomen voor de PFA-standaard en voor 
de IDA-add-on. Gefeliciteerd met uw eerste 
stappen richting duurzame landbouw en uw 
aansluiting bij het GLOBALG.A.P.-systeem! U 
moet de gegevens elke maand blijven registreren 
om te blijven voldoen aan de voorwaarden.

Neem contact op met uw certificerende instelling 
(of vind er hier één en laat hen weten dat u een 
IDA-add-on wilt aanvragen. 

Begin met het invoeren van de geschikte gege-
vens in het GLOBALG.A.P.-compatibele MSL.
Dit moet u minstens drie opeenvolgende 
maanden doen voordat u klaar bent voor uw 
beoordeling.

Download het relevante IDA-document en de 
checklist hier. Voer een zelfbeoordeling uit aan 
de hand van de checklists en verbeter alle punten 
waaraan u niet voldoet.

Na 3 maanden van gegevensinvoer in uw 
MSL, en als u zeker weet dat u voldoet aan alle 
verplichte beheerspunten voor de IDA-beoorde-
ling, bent u klaar voor de beoordeling door de 
certificerende instelling van uw keuze. 

Als u slaagt voor de beoordeling, zal uw certifi-
cerende instelling u een bewijs van conformiteit 
doen toekomen voor de IDA-add-on. Gefelici-
teerd met het voortzetten van uw traject naar 
duurzame landbouw!  U moet de gegevens elke 
maand blijven registreren om te blijven voldoen 
aan de voorwaarden.

Sleutel: 
CI = certificerende instelling

MSL = managementsysteem voor de landbouw
IFA = Integrated Farm Assurance

PFA = Primary Farm Assurance
IDA = impactgerichte aanpak

Hoe maakt u gebruik van de impactgerichte aanpak?

https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/201028_IDA_module_CPCC_FO_v1_0_en.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/201028_IDA_add-on_CPCC_v1_0_en.pdf
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/index.html
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/201028_IDA_add-on_CPCC_v1_0_en.pdf

