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Dit schema bestaat uit algemene eisen (0) en 2 modules (A en B).
De algemene eisen gelden voor alle bedrijven die certificatie aanvragen voor dit schema. 
Module A is van toepassing voor bedrijven die certificatie aanvragen voor het juiste gebruik en onderhoud 
van een zuiveringsinstallatie (individueel, mobiel of collectief)
Module B is van toepassing voor bedrijven die certificatie aanvragen voor nul-lozing.

De documenten die ondersteunend zijn voor aantonen nul-lozing zijn beschikbaar op
www.ltoglaskrachtnederland.nl of www.glastuinbouwwaterproof.nl



0. Algemene voorschriften
0.1 Termen en definities

Aanvrager het bedrijf dat een aanvraag voor certificatie Waterzuivering 
indient bij een erkende CI.

BZG Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw 

BZG-informatieblad Informatieblad welke gepubliceerd wordt door de BZG, 
behorend bij de zuiveringsinstallaties op de BZG-lijst (zie 
www.helpdeskwater.nl)

BZG zuiveringsinstallatie Zuiveringsinstallatie opgenomen op de BZG-lijst welke 
voldoet aan het ten minste 99,5% zuiveringsrendement voor 
imidacloprid (gepubliceerd op www.helpdeskwater.nl) 

CI Certificatie-instelling (geacrediteerde instelling)
Certificaat het document, uitgegeven door CI, waarmee kenbaar wordt 

gemaakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 
bedrijf voldoet aan de geldende voorwaarden

Certificaathouder Bedrijf dat door de certificatie-instelling is gecertificeerd op 
basis van het certificatieschema, het overeenkomstige 
certificaat heeft verkregen en gehouden is tot het nakomen 
van alle uit het certificatieschema voortvloeiende 
verplichtingen.

CvB College van Belanghebbenden
Derden dienstverlener, collectieve waterzuivering
Locatie Glastuinbouwbedrijf of onderdeel c.q. vestiging van het 

glastuinbouwbedrijf met een afgebakend watersysteem en 
bijbehorende waterstromen. In geval van certificatie voor juist 
gebruik en onderhoud van een zuiveringsinstallatie: 
waaronder vallend waterzuivering (m.u.v. bij 
dienstverlener/collectieve waterzuivering)

MPS schema-eigenaar
Nul-lozing Het in het geheel niet lozen van de waterstromen waarvoor 

de zuiveringsplicht geldt (zie ook definitie Waterstromen)

Scope de producten van de genoemde locaties waarvan door CI is 
vastgesteld dat deze aan de eisen voldoen

Teler de natuurlijke of rechtspersoon, die voldoet aan de eisen van 
het certificatieschema Waterzuivering, die een Certificaat 
heeft ontvangen en daardoor het recht heeft verkregen om 
imidacloprid houdende middelen te kopen en te gebruiken.

Waterstromen (in relatie tot nul-lozing) waterstromen die volgens de waterzuiveringsplicht 
voorafgaand aan lozing gezuiverd moeten worden (i.c. 
drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij 
grondgebonden teelten en filterspoelwater indien voor het 
spoelen van het filter drain(age)water of bemest gietwater 
wordt gebruikt)

0.2 Toepassingsgebied
a)

b)

c)
0.3 Financiën
a)

0.4 Ontheffing
a)

b)

c) De ontheffing wordt schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de betreffende aanvrager/certificaathouder. De ontheffing
moet bewaard worden door de aanvrager/certificaathouder en beschikbaar zijn bij eventuele audits.

De aanvrager en certificaathouder zijn de kosten van het certificatieonderzoek verschuldigd aan de uitvoerende CI. Deze 
kosten worden door de betreffende CI rechtstreeks gefactureerd op basis van een overeenkomst tussen de CI en de 
aanvrager respectievelijk de certificaathouder.

Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen (bijv. teelt bloemen, planten, fruit, groenten) die 
imidacloprid houdende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen 
restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat er helemaal niet geloosd wordt. 
De certificaathouder is een teler met een kas, die gebruik maakt van imidacloprid houdende middelen of die in bezit heeft of 
kan hebben.

Certificaat kan aangevraagd worden voor het totale bedrijf (de juridische entiteit) of per locatie.

Voor één of meer voorwaarden of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door het CvB van MPS (tijdelijk) ontheffing 
worden verleend indien naar zijn oordeel 
* het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd
* of als op andere wijze kan worden aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
* de ontheffing geen betrekking heeft op wettelijke eisen en/of ingaat tegen wettelijke bepalingen.

Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende toekenning van het certificaat kunnen beperkingen, 
voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
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0.5 Aansprakelijkheid
a)

0.6 Certificatie-instellingen
a)

b)

0.7 Audits
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

0.8 Sancties
a)

b)

0.9 Wijzigingen
a)

b)

c)

0.10 Publicatie
a)

b)

c)

d)

Alleen in geval van certificatie voor Module A: in het 1e jaar bij aanvraag van het certificaat dient bij de eerste audit 
sluitende registratiegegevens van minimaal 3 maanden ingezien te kunnen worden.

Voor afhandeling van tekortkomingen krijgt certificaathouder bij lichte tekortkomingen 2 maanden en bij zware 
tekortkomingen 3 weken hersteltijd.

Het certificaat wordt voor het eerst toegekend nadat aan alle eisen is voldaan. 

* zij hebben kennis van vakterminologie;

MPS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genoemd, van aanvragers, van 
certificaathouders of van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het certificatieschema. De 
certificaathouders vrijwaren MPS tegen aanspraken van derden.

Audit op het voldoen aan de voorwaarden van Waterzuivering en certificatie wordt uitgevoerd door MPS-ECAS. 

Bij de audits dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde auditoren:

* zij hebben aantoonbare kennis van of ervaring met de agrarische sector. Dit moet aangevuld zijn met een voltooide
opleiding op het gebied van tuinbouw op minimaal MBO/HBO niveau of gelijkwaardig en minimaal twee jaar relevante
werkervaring;

* zij hebben een grondige kennis van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief de geldende regelgeving;
* zij zijn gegarandeerd neutraal;

Elke aangemelde locatie waarop een BZG zuiveringsinstallatie aanwezig is of waar nul-lozing van toepassing is, moet 
bezocht worden.

De certificatie-instelling kan bepalen dat een extra audit noodzakelijk is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde 
tekortkomingen.

De audits vinden plaats d.m.v. gesprekken met directie en/of medewerkers van het bedrijf van de certificaathouder, 
waarnemingen op de bedrijfslocaties, beoordeling van registraties en administratieve gegevens.

* De auditor(en) moet(en) zich bij haar/hun werkzaamheden op verzoek van de teler kunnen legitimeren.

De certificaathouder is verplicht tot het periodiek laten uitvoeren van audits door een certificatie-instelling om te beoordelen 
of bedrijf van de certificaathouder voldoet aan de in dit certificatieschema gestelde eisen. 

De frequentie van de audits is een keer per jaar, tenzij de meest recente audit aanleiding geeft tot extra controle.

Het combineren van de audit voor Waterzuivering met een audit voor een andere certificatieregeling is toegestaan.

In het geval dat de certificaathouder zijn verplichtingen uit hoofde van het certificatieschema niet naleeft, treedt het 
sanctiereglement van de CI in werking. Het sanctiereglement bevat meerdere sanctiemogelijkheden. De zwaarte van de 
sanctie is daarbij afgestemd op de zwaarte van de geconstateerde tekortkoming.

De CI zal MPS de volgende details binnen een week nadat het certificaat is toegekend verschaffen:

* de naam van het bedrijf van de certificaathouder en de handelsnaam waaronder het bedrijf werkt en indien afwijkend, de
naam van de persoon die het bedrijf wettelijk vertegenwoordigt

* het volledige adres en de plaats van het bedrijf van de certificaathouder en alle extra plaatsen waar activiteiten van het
bedrijf zijn;

* de datum van de eerste inschrijving als certificaathouder;

MPS is evenwel gerechtigd de door de teler aangeleverde gegevens te (doen) verwerken, analyseren en gebruiken t.b.v. de 
vaststelling van algemene cijfers, groepscijfers (= meer dan 10 individuele bedrijfssituaties), etc. Het Bestuur van MPS 
bepaalt de wijze waarop en de relevante doeleinden waartoe deze cijfers vervolgens worden geopenbaard.

Het bestuur van MPS is op advies van het CvB MPS bevoegd tot wijziging van het certificatieschema. 

Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit certificatieschema wordt verwezen 
wijzigen, wordt de dan geldende uitgave van kracht.

Wijzigingen in certificatie-eisen en relevante reglementen zullen door het CvB MPS worden vastgesteld en door het Bestuur 
MPS bekrachtigd, waarna deze tussen partijen bindend zullen zijn. Telers worden over de wijzigingen geïnformeerd. Een 
reële overgangstermijn wordt toegestaan om de telers in de gelegenheid te stellen aanpassingen te doen en de gewijzigde 
eisen te implementeren. Indien de telers na de overgangstermijn hieraan niet kunnen voldoen kan dit betekenen dat de 
certificatie niet conform de nieuwe eisen kan worden voortgezet. Wijzigingen in eisen mogen niet in strijd zijn met het 
geldende Wettelijke Gebruiksvoorschrift (WG) van imidaclopridhoudende middelen. Om strijdigheid met het WG te 
voorkomen kunnen inhoudelijke wijzigingen van het certificatieschema voor advies voorgelegd worden aan het College 
toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Zolang de inschrijving voortduurt, ontvangt de klant bericht over wijzigingen van het certificatieschema.

De lijst van certificaathouders is openbaar. Het CvB bepaalt op welke wijze de gegevens beschikbaar kunnen worden 
gesteld.

MPS publiceert de n.a.w-gegevens, registratienummers en internetadressen van de gecertificeerde bedrijven op haar 
website. Met deze publicatie/verstrekking/vermelding verklaart de teler zich akkoord.
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B Eisen voor nul-lozing
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6 Er dient een calamiteitenprotocol aanwezig te zijn op de locatie met beschrijving van:
A) Hoe ongezuiverde lozingen voorkomen kunnen worden
B) Wat als ongezuiverde lozingen niet te voorkomen zijn
C) Registratie van calamiteiten

Eisen voor gebruik van zuiveringsinstallatie (individueel, mobiel of collectief (derden)

Is de aanvraag voor 1 of meerdere locaties?
Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit.

Er moet een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) ondertekend bezoekverslag aanwezig 
zijn waarin staat aangegeven dat nul-lozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de 
nul-lozing kan de "aanpak aantonen nul-lozing" (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.

Tijdens de audit moet minimaal het volgende beschikbaar zijn: 
* Kopie bewijsvoering op basis waarvan nul-lozing aannemelijk is gemaakt (m.n. plattegrondtekening van het bedrijf met
daarop de waterstromen)
* Kopie van bezoekverslag bevoegd gezag controle nul-lozing

Er dient aantoonbaar en adequaat onderhoud aan het watersysteem te worden uitgevoerd, zodanig dat de onderdelen die 
noodzakelijk zijn voor de nul-lozing goed blijven functioneren. 
Actuele registratie van het uitgevoerde onderhoud aan de watertechnische installatie moet op de locatie aanwezig zijn en 
tijdens de audit ingezien worden.

Tijdens de audit wordt gecontroleerd of de situatie in het bedrijf veranderd is ten opzichte van de bewijsvoering aangeleverd 
voor het aannemelijk maken van de nul-lozing. 

Er dient een protocol opgesteld te worden voor alle mogelijke storingen en calamiteiten.
* Er dient een storingsprotocol aanwezig te zijn in de nabijheid van de zuiveringsinstallatie. Storingsprotocol bevat namen
van contactpersonen en telefoonnummers alsmede de verwijzing naar de dichtstbijzijnde telefoon.
* Er dient een calamiteitenprotocol aanwezig te zijn op de locatie met beschrijving van:
A) Hoe ongezuiverde lozingen voorkomen kunnen worden
B) Wat als ongezuiverde lozingen niet te voorkomen zijn
C) Registratie van calamiteiten

Is de aanvraag voor 1 of meerdere locaties?
Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit.

Er moet gebruik worden gemaakt van een BZG zuiveringsinstallatie (vast of mobiel).
Gebruik van eigen vaste zuiveringsinstallatie of inschakelen van zuiveringsinstallatie door derden moet aangetoond worden 
door:
* Overeenkomst op naam van het bedrijf/de locatie
* Fysieke aanwezigheid van de eigen zuiveringsinstallatie op het bedrijf/de locatie. Typenummer moet op
zuiveringsinstallatie staan.
* BZG-Informatieblad van de betreffende BZG zuiveringsinstallatie moet aanwezig zijn bij eigen vaste of van
zuiveringsinstallatie derde.

Wanneer er gewerkt wordt met derden dan moet het bedrijf checken of deze voldoen aan de gestelde eisen van dit schema.
* Het bedrijf moet kunnen aantonen dat derden de verplichtingen nakomen wat betreft het voldoen aan de eisen van dit
schema.
* De schriftelijke overeenkomst tussen het bedrijf en de derden moet beschikbaar zijn voor inspectie.
* In de schriftelijke overeenkomst moet onder andere een verklaring staan dat de derden bekend is met de eisen en
daaraan moet voldoen.
Tijdens de audit moet minimaal het volgende beschikbaar zijn:
* Kopie van BZG-informatieblad van de gebruikte BZG zuiveringsinstallatie
* Registratie van aanwezigheid van het apparaat op locatie.

Er dient aantoonbaar en adequaat onderhoud aan de zuiveringsinstallatie te worden uitgevoerd, zodanig dat deze te allen 
tijde deugdelijk en volledig is afgestemd op de uit te voeren handelingen.
* De zuiveringsinstallatie moet minimaal onderhouden worden volgens de specificaties op het BZG-informatieblad.
* Bij het apparaat moet regelmatig onderhoud (minimaal 1 keer jaar) worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Het onderhoud
wordt bijgehouden in een logboek en kan worden onderbouwd met gegevens (datum en soort onderhoud) of documenten
(facturen onderdelen etc.).
* Dit wordt uitgevoerd door de leverancier of door daartoe gespecialiseerde bedrijven.

De zuiveringsinstallatie moet worden gebruikt volgens de voorschriften zoals opgenomen op het BZG-informatieblad en in 
het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van imidaclopridhoudende middelen. 
Aantoonbaar door:
* Koppeling van de gezuiverde hoeveelheid water (in m3) aan de geloosde hoeveelheid water (in m3) middels logboek of
vergelijkbare registratievorm op weekbasis
* Juiste doseringsinstellingen conform BZG-informatieblad
* Bij waterzuivering door derden dienen deze gegevens door de derden beschikbaar te worden gesteld en aanwezig te zijn
op locatie.
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