IMPACTGERICHTE AANPAK VOOR DUURZAAMHEID IN DE BLOEMEN EN SIERGEWASSENSECTOR:
STREVEN NAAR DUURZAAMHEID DOOR IMPACTGERICHTE LANDBOUW.
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 milieuduurzaamheidsgegevens. Het is bovendien in
overeenstemming met de vereisten van het Floriculture
Sustainability Initiative m.b.t. de digitale registratie voor
milieu-indicatoren.
De impactgerichte aanpak kan worden gebruikt als een
stand-alone module of als een aanvullende add-on voor
Integrated Farm Assurance (IFA) voor bloemen en siergewassen
(FO) (IFA v5.2 of aan gebenchmarkt equivalent).
Zowel de stand-alone module als de add-on moeten worden
gebruikt in combinatie met een managementsysteem voor de
landbouw (MSL).

Hoe gaat het in zijn werk?
Upload uw ingevoerde verbruiksgegevens maandelijks
naar een GLOBALG.A.P. compatibel managementsysteem
voor de landbouw van uw keuze. Nadat uw gegevens zes
maanden hebt geüpload, kunt u een IDA-beoordeling laten
afnemen door een GLOBALG.A.P. erkende certificerende
instelling van uw 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 en
daarmee uw milieuverdiensten.
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.

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

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

Traject 1

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

Traject 2

9 redenen voor de impactgerichte aanpak
• 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
• 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.)
• Conform de criteria van milieuregistratie van het
Floriculture Sustainability Initiative
• Versterkt uw positie op de markt
• Bereidt u voor op toekomstige impactgerichte/
outputgebaseerde certificeringsschema’s

Alle gegevens die het MSL deelt met GLOBALG.A.P. worden vertrouwelijk
behandeld en alleen gedeeld met individuele producenten in verzamelde en
geanonimiseerde vorm.

CONTACT
standard@globalgap.org

Meer informatie op
www.globalgap.org/IDA

Alle producenten die IDA willen implementeren – hetzij als module, hetzij als add-on – moeten gebruikmaken van een GLOBALG.A.P. compatibel MSL.
Op onze website vindt u een lijst met alle compatibele MSL: www.globalgap.org/IDA-FMS

Traject 1

Traject 2

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

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

Zoek een door GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling die in uw
regio IDA-modulebeoordelingen aanbiedt. Deze kunt u vinden door gebruik te
maken van uw zoektool “Find a certification body”. Neem contact op met de
certificerende instelling van uw keuze en zorg ervoor dat u geregistreerd staat
in de GLOBALG.A.P.-database met uw Global Location-nummer (GLN). Als u
geen GLN hebt, krijgt u een LGN (localg.a.p. nummer) toegewezen.

Neem contact op met uw certificerende instelling en laat hen weten dat u een
IDA-add-on wilt aanvragen.
Begin met het invoeren van de geschikte gegevens in het GLOBALG.A.P.compatibele MSL.
Dit moet u minstens drie opeenvolgende maanden doen voordat u klaar bent
voor uw beoordeling.

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

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

Download de relevante afzonderlijke IDA-moduledocumenten en -checklists.
Voer een zelfbeoordeling uit aan de hand van de checklists en verbeter alle
punten waaraan u niet voldoet.

Als u uw gegevens minstens drie maanden hebt geüpload in uw MSL en
als u zeker weet dat u voldoet aan alle verplichte beheerspunten voor de
IDA-beoordeling, bent u klaar voor de beoordeling door de certificerende
instelling van uw keuze.

Als u uw gegevens minstens zes maanden hebt geüpload in uw MSL en als
u zeker weet dat u voldoet aan alle verplichte beheerspunten voor de IDAbeoordeling, 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 conformiteit 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.
maand blijven registreren om te blijven voldoen aan de voorwaarden.

Kosten voor registratie van
impactgerichte aanpak
Dit tarief wordt ontvangen door
GLOBALG.A.P. maar wordt
gefactureerd door de certificerende
instelling die de beoordeling uitvoert

Kosten van de
beoordeling van de
certificerende instelling
En de administratiekosten die
moeten worden betaald aan
de certificerende instelling van
uw keuze

CI = certificerende instelling
MSL = managementsysteem voor de landbouw
IFA = Integrated Farm Assurance
IDA = impactgedreven aanpak

GLOBALG.A.P. compatibel MSL:

Kosten
Tarief managementsysteem
voor de landbouw
Betaald aan
MSL-softwareprovider

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

De kosten zijn afhankelijk van uw
softwareprovider.
Op onze website vindt u een lijst met alle
compatibele MSL:
www.globalgap.org/IDA-FMS

Jaarlijkse vergoeding gebaseerd op
het productieoppervlakte (overdekt/
niet-overdekte hectaren)
< 0,5

€ 50

> 0,5 - < 2

€ 75

>2-<5

€ 100

> 5 - < 15

€ 150

> 15 - < 100

€ 175

> 100

€ 200

De kosten zijn afhankelijk van de door
u gekozen certificerende instelling.
Zoek een aanbod dat het beste bij u
past.
Als u kiest voor de IDA
beoordeling als add-on, kan de
beoordeling op hetzelfde moment
worden uitgevoerd als de IFA-inspectie
om kosten te besparen. In dat geval
zijn de kosten voor MSL en de IDAregistratie gelijk aan de kosten voor de
stand-alone module, maar de kosten
van IDA-certificerende instelling zullen
worden gecombineerd met de kosten
van uw certificerende instelling en de
registratiekosten van uw IFA-certificering.

Name

Website

FarmManager

https://manager.farm

AKOLogic

https://akologic.info/

GreenlinQ Data

https://greenlinqdata.nl/

Maatwerk

https://www.telermaat.nl/maatwerk/

GMN Crop

http://www.gmncrop.nl/

(Met ingang van oktober 2021)

GLOBALG.A.P. goedgekeurde certificerende
instellingen voor IDA:
Name

Website

Agrar-Control GmbH

https://www.agrar-control-gmbh.de/

CKCert

https://www.ckc.be/

Control Union Certifications
B.V.

www.controlunion.com
www.c-plus.nl

Institute of Quality & Control
(IQC)

https://www.iqc.co.il/

MPS-ECAS B.V.

https://ecas.nl/

SGS Netherlands B.V.

https://www.sgs.nl/

(Met ingang van oktober 2021)

