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1.

Project
• Projectnummer
15063
• Onderwerp/titel
Certificering groothandel, fase 2
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet-kerntaken

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
30 april 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
VGB i.s.m. MPS en Certificatiebureau CGD

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Door middel van inspirerende workshops
- vergroten van het aantal lijnrijdersbedrijven met een MPS Florimark certificaat
- vergroten van het aantal lijnrijdersbedrijven dat richting de markt actief handelt met de
verkregen certificering
• Hoofdpunten
De positie van de ca. 100 lijnrijdersbedrijven, verenigd in de SBL, staat onder druk. Om echt
iets te kunnen betekenen in tijden van snelle marktontwikkelingen, is o.m. verdere
professionalisering noodzakelijk, zowel naar de markt/klant toe als via certificering met het
MPS Florimark certificaat.

4.

Projectkosten
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• Totale projectkosten
€ 70.800
• Ten laste PT
€ 50.800
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 20.000 waarvan € 17.000 inzet in uren
• Kostenplaats/financieringsfonds
225 / bloemen handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
2016
Totaal

9.000
24.250
17.550
50.800

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning.
• Dekking
Zie budgetplanning.
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Maatschappelijk en sectoraal belang van het stimuleren van maatschappelijk verantwoord
ondernemen staan buiten kijf. Daarom heeft het PT in het verleden steun verleend aan de
ontwikkeling en het tot stand komen van diverse milieu- en kwaliteitscertificeringssystemen,
ook ten behoeve van de lijnrijdersbedrijven. In de huidige aanvraag wordt het PT verzocht,
de stimulering van het verwerven van een bestaand certificaat door lijnrijdersbedrijven te
financieren, inclusief de voorlichting aan hen over de marktvoordelen van het gebruik van dit
certificaat.
Ongeacht het VGB/SLB-lidmaatschap: of lijnrijdersbedrijven zich willen oriënteren op de
marktvoordelen van certificaten en/of zich willen inspannen voor het verwerven daarvan, is
hun eigen professionele afweging. De kosten van de investeringen die hiermee gemoeid zijn,
dienen de bedrijven volledig zelf te dragen. Ook de baten komen volledig voor hun rekening.
PT-middelen kunnen niet worden bestemd voor de financiering van bedrijfsinvesteringen.
noch voor de promotie van een keurmerk.
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• Advies
Het doel van de activiteit waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is goed te bereiken zonder
publieke middelen. PT-financiering ervan betekent een ongeoorloofd ingrijpen in de markt.
Voor dit ingrijpen is ook geen basis in de staatssteunregels. De aanvraag kan niet met PTgelden worden gehonoreerd.

6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 30 april 2014

