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Nieuw GGN-label  
 
Een categorieoverschrijdend consumentenlabel om verantwoorde landbouw 
zichtbaar te maken 

 
Keulen, Duitsland (27 april 2021) − Op 27 april introduceerde GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH 
tijdens een online evenement zijn consumentgerichte initiatief: het GGN-label. Internationale 
belanghebbenden uit de landbouw en detailhandel waren uitgenodigd op het evenement waar het 
nieuwe GGN-label door GLOBALG.A.P.-experts werd onthuld. GLOBALG.A.P. kondigde eveneens 
aan dat het nieuwe GGN-label nu ook kan worden toegepast op groenten en fruit. In tegenstelling tot 
de vorige GGN-labels die speciaal waren bedoeld voor aquacultuur en sierteeltproducten is het 
nieuwe GGN-label een universeel, categorieoverschrijdend label.  
 
Het GGN-label − “Alles in één” 
 
Aangezien consumenten één boodschappenlijstje hebben en op zoek zijn naar consistente oriëntatie 
in verschillende productcategorieën, heeft GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH besloten om van 
labels gericht op twee specifieke toepassingsgebieden over te stappen naar een uniform label voor 
alle categorieën. Het nieuwe GGN-label staat voor gecertificeerde, verantwoorde landbouw en 
transparantie. Het nieuwe label is vanaf april 2021 beschikbaar voor zowel verpakte als losse, verse 
producten en het is beschikbaar voor producenten, retailers, groothandelaars, verpakkers en 
restaurantketens.  
 
“Transparantie vormt de kern van het GGN-label. We helpen consumenten om de herkomst van hun 
producten te ontdekken en tegelijkertijd helpen we bedrijven die verantwoorde landbouw beoefenen 
en ondersteunen om dit te laten zien. Samen tillen we transparantie naar een hoger niveau”, aldus 
Kristian Moeller, Managing Director bij GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH. 
 
 
De 5e verjaardag van het GGN-label 
 
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH introduceerde 5 jaar geleden zijn consumentgerichte initiatief, 
namelijk het GGN-label. Het werd eerst in 2016 voor aquacultuurproducten geïntroduceerd, gevolgd 
door sierteeltproducten in 2017. In 2021 zijn inmiddels ook groenten en fruit opgenomen. Alle 
producten met het GGN-label komen van een landbouwbedrijf waar het productieproces 
onafhankelijk is gecertificeerd conform de internationale GLOBALG.A.P.-standaards of conform een 
van de standaards die door GLOBALG.A.P. als gelijkwaardig is erkend. Deze standaards zijn van 
holistische natuur en omvatten voedselveiligheid, duurzaamheid, milieubescherming, dierenwelzijn, 
gezondheid en veiligheid van medewerkers en transparantie op het gebied van de toeleveringsketen. 
Al deze aspecten van verantwoorde landbouw komen samen onder het GGN-label, dat zorgt voor 
transparantie door middel van unieke 13-cijferige identificatienummers die zijn gekoppeld aan 
actoren in de toeleveringsketen, met een GLOBALG.A.P.-certificering. Deze GLOBALG.A.P.-

PERSBERICHT 
27 april 2021 



Coderef.: Persbericht GGN-label 
Publicatiedatum: 27 april 2021, Nederlandse 
versie  

 

 

nummers komen overeen met de profielen op het GGN-label-portaal (www.ggn.org), waardoor 
consumenten de herkomst van hun product kunnen vinden. Er zijn al 576 landbouwprofielen online. 
Klik hier om meer te weten te komen over het GGN-label: https://www.globalgap.org/uk_en/GGN-
Label/ 
 
 
 

 
 
Over GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. is een toonaangevend globaal certificeringsprogramma dat ernaar streeft om 
landbouwers en retailers met elkaar te verbinden om veilig voedsel te produceren en te vermarkten, 
om schaarse bronnen te beschermen en om een duurzame toekomst op te bouwen. 
 
www.globalgap.org 

Contact:  

GLOBALG.A.P.  

c/o FoodPLUS GmbH,  

Leonie Fischer  

fischer@globalgap.org. 
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