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Floriculture Future Forum door GLOBALG.A.P. 
Naar een compleet portfolio voor de sierteeltsector 
Keulen, Duitsland (28 januari 2021) – GLOBALG.A.P. nodigde de sierteeltindustrie uit voor een 
virtueel Floriculture Future Forum. Kristian Moeller, Managing Director bij GLOBALG.A.P., en drie 
industrie-experts deelden hun meningen en verwachtingen wat betreft het GGN-label, de herziening 
van de IFA-standaard voor Bloemen en Siergewassen en de impactgerichte aanpak voor 
duurzaamheid van GlOBALG.A.P. Samen gaven ze een actueel overzicht van de nieuwste 
ontwikkelingen en het perspectief voor de sierteeltsector. 

Panel van industrie-experts  
Het Floriculture Future Forum door GLOBALG.A.P. bracht drie toonaangevende industrie-experts bij 
elkaar: 

• Tony Bruggink, Global Director Food, Crops & Ingredients bij IDH, The Sustainable Trade
Initiative

• Ximena Franco-Villegas, Managing Director bij Florverde Sustainable Flowers

• Olaf Spicker, CEO bij edv-ring (dochteronderneming van Landgard)

GLOBALG.A.P. Bloemen en Siergewassen – een update van de sector 

In de afgelopen 10 jaar is het aantal producenten met IFA-certificering voor Bloemen en 
Siergewassen verviervoudigd, van circa 500 gecertificeerde producenten in 2011, naar ruim 2000 in 
2020. De landen met het hoogste aantal gecertificeerde producenten zijn Nederland, Duitsland, Italië 
en Kenia. 

Update van GGN-label 

Het GGN-label voldoet aan de groeiende verwachting van de consument dat een product niet alleen 
veilig is, maar ook op verantwoorde manier is geproduceerd. Op 1 januari 2021 introduceerde 
GLOBALG.A.P. een opt-in op producentenniveau. Dit betekent dat producenten met een certificering 
volgens een gelijkwaardig gebenchmarkt schema ook gebruik kunnen maken van het GGN-label. 

In 2021 zal het GGN-label zich richten op de herkenning van sociale modules in de FSI social basket 
(sociale FSI-mand) voor het gebruik van het GGN-label. Dit zal duplicatie voor producenten nog 
beter helpen voorkomen. 

Versie 6 van de Integrated Farm Assurance-standaard 

De GLOBALG.A.P. IFA-standaard voor Bloemen en Siergewassen is afgelopen jaar herzien met de 
input van openbare raadplegingsperioden. Versie 6 van de IFA-standaard voor Bloemen en 
Siergewassen zal in september 2021 worden gepubliceerd en wordt verplicht vanaf september 
2022. Deze nieuwe versie zorgt voor meer duurzaamheid, traceerbaarheid en digitalisering.  

De impactgerichte aanpak voor duurzaamheid 
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https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/floriculture-future-forum/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/GGN-Label/floriculture/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./integrated-farm-assurance-ifa/crops/FO/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/Impact-Driven-Approach-Sustainability/
https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/Impact-Driven-Approach-Sustainability/
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://www.idhsustainabletrade.com/
https://florverde.org/
https://www.edvring.info/
https://fsi2020.com/basket/
https://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg.a.p.-certification/public-consultation/
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GLOBALG.A.P. introduceerde de impactgerichte aanpak voor duurzaamheid in oktober 2020. Deze 
nieuwe aanpak helpt landbouwbedrijven in de sector bloemen en siergewassen om hun gegevens 
over milieuduurzaamheid te verzamelen, te verwerken en op te slaan.  

 

De unieke aanpak van GLOBALG.A.P. is het creëren en bevorderen van een geautomatiseerde 
interface aan de hand waarvan leveranciers van software, zoals software voor landbouwbeheer, 
direct verbinding kunnen maken met het GLOBALG.A.P.-systeem. Deze directe link vermindert 
duplicatie van gegevens en managementoverhead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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