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Bijlage C: Aanvraagformulier 
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0 Algemene voorschriften 

0.1 Termen en definities 

Term Definitie 
Aanvrager Het bedrijf dat een aanvraag voor certificatie voor MPS potgrond van 

duurzaam natuurlijke oorsprong indient bij een erkende CI. 

Bioplastic Plastic dat gemaakt wordt uit natuurlijke producten (zoals zetmeel 
gewonnen uit aardappels of maïs, dan wel uit cellulose). Het zijn in feite 
kunstmatige biopolymeren. De composteerbaarheid van de bioplastics is 
conform EN 13432. 

Certificaat Het document, uitgegeven door de CI, waarmee kenbaar wordt gemaakt 
dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het betreffende product 
van op het in het Certificaat omschreven bedrijf, in overeenstemming is 
met de eisen zoals vermeld in dit certificatieschema en op grond waarvan 
het recht op het voeren van certificaat wordt verkregen. 

Certificaathouder Rechtspersoon die het certificeerde product op de markt brengt. 

CI Certificatie-instelling. 

Composteerbaar Een materiaal is composteerbaar als het in een composteerproces kan 
worden afgebroken en daarbij wordt omgezet tot compost. Het 
afbraakproces kan zuiver biologisch door micro-organismen worden 
bewerkstelligd, maar fysische of chemische processen (door bijvoorbeeld 
de hogere temperatuur, mechanische afschuiving, zuurgraad, ultraviolette 
straling, zuurstof etc.) kunnen ook een rol spelen. In feite mag een 
composteerbaar materiaal geen negatieve effecten hebben op het 
composteerproces, noch op de kwaliteit van de uiteindelijk verkregen 
compost. Dat betekent dat afbraakproducten niet (eco)toxisch mogen zijn, 
en in de natuurlijke koolstofkringloop moeten worden opgenomen (dat wil 
zeggen niet accumuleren). 

CvB College van Belanghebbenden. 

Hernieuwbare 
grondstoffen 

Ook wel natuurlijke grondstoffen genoemd, zijn grondstoffen die zich 
binnen 100 jaar vernieuwen. 

Initiële controle Hieronder wordt de (eerste) controle (audit) verstaan voorafgaand aan de 
certificatie. 

Maagdelijk veen veen dat niet agrarisch is benut voor of tijdens winning 

MPS Schema-eigenaar. 

Natura 2000 gebieden Ook wel Natura 2000 netwerk genoemd bestaat uit gebieden die zijn 
aangewezen onder de Vogelrichtlijn (EU richtlijn 79/409/EEC) en 
aangemeld onder de Habitatrichtlijn (EU richtlijn 92/43/EEC). Beide 
Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese 
biodiversiteit te waarborgen. 

Niet maagdelijk veen Veen dat wordt hergebruikt nadat het reeds (in potgrond of in andere 
producten) is gebruikt of dat voor winning agrarisch is benut (bijv. 
“graslandveen”). 

Organische meststof Een meststof gevormd door de resten van planten en/of (uitwerpselen 
van) dieren. 

Organische stof Organische stof is grotendeels afkomstig van planten en voor een klein 
deel van dierlijke en micro-organismen. In de bodem wordt deze stof ook 
wel humus genoemd. 

Schadelijke stoffen Onder schadelijke stoffen wordt verstaan (resten van) 
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, andere chemische stoffen 
en ziekteverwerkers (bacteriën en schimmels). 

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

Teeltmedium/groeimedium 
(potgrond) 

Organische materialen anders dan bodem in situ waarin planten worden 
geteeld. 

Verantwoorde winning Is winning van grondstoffen op een zodanige manier, dat het milieu zo 
min mogelijk belast wordt. Zowel tijdens de winning als na afloop. Ook de 
keuze van de percelen waar wordt gewonnen speelt hierbij een rol.  
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0.2 Toepassingsgebied 
a) Het certificatieschema heeft betrekking op organische groeimedium, zijnde een product dat

wordt toegepast als teeltmedium voor planten zowel voor de professionele markt  als voor de
consumentenmarkt.

b) De certificaathouder is een producent van groeimedium.

0.3 Doel van het certificatieschema 
Doel van het schema is te komen tot een zo natuurlijk en duurzaam mogelijke potgrond, waarbij 
de functionele eisen met betrekking tot kwaliteit zijn gewaarborgd. 
Het schema stimuleert de duurzame winning van de grondstoffen en de productie van de 
potgrond. Dit wordt o.a. bereikt door: 
o het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen,
o het stimuleren om de risico’s op het milieu te beperken (ontginning veen, verantwoorde

winning grondstoffen, uitlogen meststoffen, gebruik organische meststoffen),
o een potgrond certificeren die een beter “milieu performantie” heeft.

0.4 Financiën 
De aanvrager en certificaathouder zijn de kosten van het certificatieonderzoek en van de 
periodieke controles verschuldigd aan de uitvoerende Certificatie instelling (CI). Deze kosten 
worden door de betreffende CI rechtstreeks gefactureerd op basis van een overeenkomst 
tussen de CI en de aanvrager respectievelijk de certificaathouder. 

0.5 Ontheffing 
a) Van één of meer voorwaarden of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door het College van

Belanghebbenden van MPS (CvB) ontheffing worden verleend indien naar haar oordeel het
voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd of als op andere wijze kan worden
aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

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

c) De ontheffing wordt schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de betreffende deelnemer. De
ontheffing moet bewaard worden bij de registratie en beschikbaar zijn bij eventuele controles.

0.6 Aansprakelijkheid 
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. 

0.7 Certificaateisen 
a) Aan alle in het certificatieschema gestelde eisen moet worden voldaan.
b) Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn (Bijlage C).

0.8 Certificerende instellingen 
a) Controle op het voldoen aan de voorwaarden van dit certificatieschema wordt uitgevoerd door

deskundige en ervaren auditoren (van MPS-ECAS, andere CI's of individuele auditoren).
Certificatie wordt alleen uitgevoerd door MPS-ECAS.

b) Bij de controles dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde auditoren:
o Zij hebben een HBO denk en werkniveau. Kennis op het gebied van milieuonderzoek

(milieueffecten) aangetoond door certificaten of aantoonbare werkervaring.
o Zij hebben aantoonbare kennis van of ervaring met de agrarische sector.
o Zij hebben minimaal twee jaar relevante werkervaring.
o Zij hebben minimaal tien certificatie-onderzoeken voor product- en/of systeemcertificatie of

minstens een initiële audit of twee periodieke controles voor dit schema uitgevoerd als
trainee onder toezicht van een gekwalificeerde auditor voor dit schema.

o Zij hebben een grondige kennis van dit certificatieschema welke wordt  bijgehouden door
deel te nemen aan auditorenmeetings die georganiseerd worden door CI's en door
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minstens een initiële audit of twee periodieke controles per jaar voor dit schema uit te 
voeren. 

o De auditor(en) moet(en) zich bij zijn/haar/hun werkzaamheden op verzoek van de
aanvrager/certificaathouder kunnen legitimeren.

0.9 Audits 
a) Audits in het kader van dit certificatieschema vinden minimaal jaarlijks plaats.
b) De audit bestaat uit een bedrijfsbezoek waarin wordt beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt

voldaan. Daar waar de nationale wet strikter is, moeten de eisen van de nationale wet
nageleefd worden.

c) De CI kan beslissen dat een extra periodieke controle nodig is, bijvoorbeeld in antwoord op
geconstateerde tekortkomingen of naar aanleiding van klachten over de certificaathouder.

d) Voor de uitvoering van de audits wordt een overeenkomst gesloten tussen de CI en de
certificaathouder. De overeenkomst wordt vastgesteld voor de periode van 3 jaar.

e) Het combineren van een audit voor dit certificatieschema met een audit voor een ander
certificatieschema is toegestaan.

f) De controle vindt plaats door middel van interviews met de directie en/of medewerkers van het
bedrijf van de aanvrager, door waarnemingen die worden gedaan op het bedrijf en door de
controle van de boekhouding en administratieve gegevens. Alle voor dit schema
belanghebbende documentatie moet beschikbaar zijn voor de auditor.

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

o het volledige adres en de plaats van het bedrijf van de certificaathouder en alle extra
plaatsen waar activiteiten van het bedrijf zijn,

o de datum van de eerste inschrijving als certificaathouder,
o de scope.

0.10 Gebruik van het collectieve beeldmerk (vignet) 
a) MPS staat het niet-exclusieve gebruik van het collectieve merk behorende bij dit schema toe

aan leveranciers van MPS potgrond van duurzaam natuurlijke oorsprong, die een certificatie-
overeenkomst zijn aangegaan met een erkende CI en die voorts, wat hun producten en
bedrijfsvoering aangaat, minimaal voldoen aan de eisen, zoals deze gesteld zijn in de laatste
versie van het Reglement voor productcertificatie van de betreffende CI, de laatste versie van
dit certificatieschema en overige, na de datum van het aangaan van deze overeenkomst in
werking getreden zijnde nieuwe en/of gewijzigde reglementen en/of voorschriften. Het recht op
het gebruik van het collectieve merk behorende bij dit schema geldt uitsluitend voor
certificaathouders die gecertificeerd zijn op basis van dit certificatieschema.

b) Het collectieve merk waarborgt de gemeenschappelijke kenmerken die betrekking hebben op
het toepassingsgebied van dit certificatieschema.

c) Certificaathouders hebben het recht op gebruik van het bij dit schema behorende beeldmerk te
gebruiken op presentatievormen van het bedrijf, mits er een duidelijke koppeling is naar de
producten die aan de eisen voldoen (uitingen mogen bijvoorbeeld staan website, in- en
verkoopdocumenten).

d) Het beeldmerk mag aangebracht worden op producten, mits het vignet duidelijk gekoppeld
wordt aan de bedrijfsnaam, het adres en de plaats waar het bedrijf gevestigd is.

e) Bij het voeren van het vignet dient de certificaathouder altijd zijn MPS-registratienummer te
vermelden.

f) De certificaathouder mag het vignet niet hanteren als eigen handelsmerk.
g) De certificaathouder mag zijn recht tot het voeren van het vignet niet overdragen of hierop een

licentie verlenen aan anderen.
h) Het digitale ontwerp van het vignet wordt door MPS aan certificaathouders verstrekt.
i) Uitvoering van het vignet is toegestaan in elke gewenste kleur, waarbij wij een voorkeur hebben

voor de huisstijlkleur van MPS. Dit is de kleur waarin u het vignet krijgt aangeleverd
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j) Na ontbinding van de overeenkomst mogen het beeldmerk, het certificaat of enig ander
document met betrekking tot dit certificatieschema conform de gebruiksvoorschriften en overige
reglementen niet worden gebruikt.

0.11 Sancties 
a) In het geval dat de certificaathouder zijn verplichtingen uit hoofde van het certificatieschema

niet naleeft, treedt het sanctiereglement van de schema-eigenaar en de CI in werking.
b) In het geval dat de certificaathouder handelt in strijd met het certificatieschema wordt het recht

op het gebruik van het collectieve merk MPS Potgrond van duurzaam natuurlijke oorsprong
ingetrokken.

0.12 Wijzigingen 
a) Het Bestuur van MPS is op advies van het CvB MPS bevoegd tot wijziging van het

certificatieschema.
b) Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit

certificatieschema wordt verwezen wijzigen, wordt de dan geldende uitgave van kracht.
c) 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. Certificaathouders worden over de wijzigingen geïnformeerd. Een reële overgangstermijn
wordt toegestaan om de certificaathouders in de gelegenheid te stellen aanpassingen te doen
en de gewijzigde eisen te implementeren. Indien de certificaathouders na de overgangstermijn
hieraan niet kunnen voldoen, kan dit betekenen dat de certificatie niet conform de nieuwe eisen
kan worden voortgezet.

0.13 Publicatie 
a) Een afschrift van het certificatieschema is te downIoaden van de website www.my-mps.com.
b) Zolang de inschrijving voortduurt, ontvangt de klant bericht over wijzigingen van het

certificatieschema.
c) De lijst van de certificaathouders is openbaar. Het CvB bepaalt op welke wijze de gegevens

beschikbaar kunnen worden gesteld.
d) MPS publiceert de n.a.w-gegevens, registratienummers en internetadressen van de

gecertificeerde bedrijven op haar website. Met deze publicatie/verstrekking/vermelding verklaart
de certificaathouder zich akkoord.

e) Indien de certificaathouder producten voorzien van het logo van dit schema in het verkeer heeft
gebracht, waarvan naderhand is vastgesteld of kan worden vermoed dat ze ernstige afwijkingen
vertonen, neemt de certificaathouder hiertoe alle mogelijke maatregelen teneinde risico voor het
milieu, de veiligheid en gezondheid te voorkomen.

f) MPS is 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.

http://www.my-mps.com/
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1. Eisen aan de Producent

Eis Interpretatie 

1.1 Er dient minimaal een keer per jaar door de deelnemer een interne 
audit te worden uitgevoerd om de eisen van dit certificatieschema te 
toetsen. Corrigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd en 
gedocumenteerd evenals de audit. 

1.2 Aanwezigheid van een klachtenregistratie. 

Aanbeveling: 
1.3 De producent beschikt over een milieuzorgsysteem 

1.1 Er dient te worden aangetoond dat er minimaal één maal per jaar een 
interne audit is uitgevoerd tegen de criteria van dit certificatieschema, 
waarvan de resultaten zijn gedocumenteerd en waarbij van de 
mogelijke corrigerende maatregelen kan worden aangetoond dat ze 
zijn uitgevoerd. 

1.2 Alle certificaathouders dienen een registratie bij te houden van 
klachten/ opmerkingen die zij ontvangen van andere deelnemers, 
handelaren, veilingen etc. m.b.t. aspecten van dit certificatieschema. 
Bij deze registratie dienen ook de genomen corrigerende maatregelen 
te worden vastgelegd. 

1.3 Aantoonbaar met een ingevoerd en werkend milieuzorgsysteem 
(handboek, procedures etc.) of een NEN-ISO 14001 
milieumanagementsysteem. 

2. Functionele eisen

Eis Interpretatie 

2.1 Teeltmedium moet voldoen aan de kwaliteit volgens een 
geaccrediteerd of wettelijk kwaliteitssysteem. 

2.2 Teeltmedium moet voldoen aan eisen van de klant. 

2.1 Voldoen aan de criteria van RHP, NF, RAL, Qualité de France of 
vergelijkbare kwaliteitscriteria. 
Kwaliteitsparameters van alle grondstoffen moeten aantoonbaar zijn. 

2.2 Vastgelegd in de koopovereenkomst 

3. Eisen grondstoffen

Eis Interpretatie 

3.1 Algemeen 
3.1.1 In het teeltmedium dient voor minimaal 25% (van het volume van 

het teeltmedium), aan hernieuwbare grondstoffen te worden 
toegepast. 

3.1.1 Hernieuwbare grondstoffen zijn onder andere boomschors, 
houtvezel, compost, kokosproducten en rijstkaf. 

3.2   Veen (turf) 
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3.2.1 Veen wordt op een verantwoorde manier gewonnen zodat het 
milieueffect van de ontginning beperkt blijft. 

3.2.2 Zonder geldige vergunning is het winnen van veen niet toegestaan. 

3.2.1a Alleen op locaties waarvoor een landschapsherstelplan is opgesteld 
op   basis van een Milieueffect Rapportage (MER) conform de EU 
richtlijn 85/337/EEC. 

3.2.1b Veen wordt niet gewonnen op locaties die door de daartoe 
bevoegde autoriteiten worden aangemerkt als beschermd 
natuurgebied, of als Natura. 2000 gebieden in de EU of vergelijkbare 
gebieden buiten de EU die onder de ‘Convention on Biological 
Diversity’ van de VN vallen. Tenzij het bedrijf al in het bezit is van 
een vergunning om daar veen te mogen winnen. Aantoonbaar 
middels verklaring van de leverancier(s). 

3.2.2  De vergunning is aanwezig/aantoonbaar op het bedrijf. 

3.3 Kokos 

3.3.1 Bufferen met middelen van niet natuurlijke oorsprong is toegestaan, 
maar niet verplicht. 

Kokos is een restproduct van de kokosindustrie en wordt gezien als een 
natuurlijke en duurzame (hernieuwbare) grondstof. 

3.4 Compost 

Aanbeveling: 
3.4.1 Compost dient zoveel mogelijk “local for local” beschikbaar te zijn 
(max 150 km). 

Compost wordt gezien als een natuurlijke en duurzame (hernieuwbare) 
grondstof. 

3.5 Schors 

3.5.1 Bij voorkeur is de schors afkomstig uit duurzaam onderhouden 
bossen. 

Schors is een restproduct uit de mechanische houtzagerij industrie en is 
een  natuurlijke en duurzame (hernieuwbare) grondstof. 

3.5.1  Aantoonbaar middels schriftelijke verklaring van leverancier van 
schors. 

3.6 Lava 

3.6.1 Lava wordt op een verantwoorde manier gewonnen zodat het 
milieueffect van de ontginning beperkt blijft. 

Lava wordt beschouwd als een natuurlijk mineraal. 

3.6.1  Lava wordt niet gewonnen op plaatsen die door de daartoe 
bevoegde autoriteiten worden aangemerkt als belangrijk voor de 
gemeenschap of als Natura 2000 gebieden in de EU of vergelijkbare 
gebieden buiten de EU die onder de ‘Convention on Biological 
Diversity’ van de VN vallen. 
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Aantoonbaar middels schriftelijke verklaring van leverancier van 
lava. 

3.7 Zand 

3.7.1 Zand wordt op een verantwoorde manier gewonnen zodat het 
milieueffect van de ontginning beperkt blijft. 

Zand wordt beschouwd als een natuurlijk mineraal. 

3.7.1  Zand wordt niet gewonnen op plaatsen die door de daartoe 
bevoegde autoriteiten worden aangemerkt als belangrijk voor de 
gemeenschap of als Natura 2000 gebieden in de EU of vergelijkbare 
gebieden buiten de EU die onder de ‘Convention on Biological 
Diversity’ van de VN vallen. 
Aantoonbaar middels schriftelijke verklaring van leverancier van 
zand. 

3.8 Klei 

3.8.1 Klei wordt op een verantwoorde manier gewonnen zodat het 
milieueffect van de ontginning beperkt blijft. 

Klei wordt beschouwd als een natuurlijk mineraal. 

3.8.1  Klei wordt niet gewonnen op plaatsen die door de daartoe bevoegde 
autoriteiten worden aangemerkt als belangrijk voor de gemeenschap 
of als Natura 2000 gebieden in de EU of vergelijkbare gebieden 
buiten de EU die onder de ‘Convention on Biological Diversity’ van de 
VN vallen. 
Aantoonbaar middels schriftelijke verklaring van leverancier van klei. 

3.9 Rijstkaf 

3.9.1 De Rijstkaf moet vrij zijn van schadelijke stoffen. 

3.9.2 De Rijstkaf moet vrij zijn (kiembare) onkruidzaden 

Rijstkaf is een restproduct afkomstig van de rijstindustrie en wordt gezien 
als een natuurlijke, duurzame (hernieuwbare) grondstof. 

3.9.1 Aantoonbaar met analyse rapport door een ISO 17025 
geaccrediteerd laboratorium. 

3.9.2 Sterilisatie maakt het mogelijk dat zaden niet meer kiemen. 

3.10 Houtvezel 

3.10.1 Bij voorkeur is het hout afkomstig uit duurzaam onderhouden 
bossen. 

3.10.1 Aantoonbaar door schriftelijke verklaring van leverancier van 
houtvezel. 
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4. Additieven

Eis Interpretatie 

4.1 Organische meststoffen 

4.1.1 Minimaal 75% van totaal gewichts% van de toegevoegde 
meststoffen aan de potgrond, met uitzondering van kalkmeststoffen 
moet organische meststoffen zijn. 

4.1.2 De gebruikte organische meststoffen bevatten minimaal 25% 
organische stof. 

4.2 Anorganische meststoffen 

4.2.1 Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van langzaam werkende 
anorganische meststoffen. 

4.3 Additieven 

4.3.1 Minimaal 75% van de overige additieven moet van natuurlijke 
oorsprong zijn. 

4.3.2 Het gebruik van biostimulerende middelen is toegestaan. 

4.3.3: Additieven dienen vrij te zijn van voor de toepassing schadelijke 
organismen (en fytosanitair schoon te zijn) 

4.3.2 Indien het gaat om middelen met een toelatingsnummer dan dient 
aan het wettelijk gebruiksvoorschrift te worden voldaan.  
4.3.3 Aantoonbaar door middel van analyse resultaten of een verklaring 
van de producent. 

4.4 Kalk 

4.4.1 Kalk wordt op een verantwoorde manier gewonnen zodat het 
milieueffect van de ontginning beperkt blijft. 

4.4.1  Kalk wordt niet gewonnen op plaatsen die door de daartoe bevoegde 
autoriteiten worden aangemerkt als belangrijk voor de gemeenschap 
of als Natura 2000 gebieden in de EU of vergelijkbare gebieden 
buiten de EU die onder de ‘Convention on Biological Diversity’ van de 
VN vallen. 
Aantoonbaar middels schriftelijke verklaring van leverancier van kalk. 
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5. Verpakking

Eis Interpretatie 

5.1 Het gebruik van PVC, cadmium of gechloreerd materiaal is niet 
toegestaan. 

5.2 De verpakking (zakken) van het product bestaat bij voorkeur uit 
bioplastics. 

5.3 Plastic dat wordt gebruikt voor verpakkingen is gemerkt conform de 
richtlijn ISO 11469 of de EU-richtlijn 97/129/EEC. 

5.2  Aantoonbaar met een label of certificaat (Dincertco, OK compost). 
Composteerbaar volgens EN13432. 

6. Productinformatie en communicatie

Eis Interpretatie 

Indien kenbaar wordt gemaakt dat het product valt onder de eisen van 
dit certificatieschema, wordt aanvullend op de gangbare 
productinformatie het product voorzien van de volgende informatie: 

6.1 Producent (naam, adres en telefoon). 

6.2 Fysische samenstelling (grondstoffen en/of additieven > 5% droge 
stof of 5% van het volume). 

6.3 Voor vignetgebruik zie 0.10. 
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Bijlage A: Voorbeeld vignet 
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Bijlage B: Sanctiereglement 

Nr. Eis Afwijking Sanctie 

Eisen certificatieschema 

1 Er dient te worden voldaan aan 
de eisen zoals gesteld in het 
certificatieschema.  

Er is een afwijking geconstateerd. Waarschuwing. 

Het certificaat wordt niet toegekend (bij de certificatie audit) 

Deelnemer dient binnen 28 dagen na ontvangst van het 
resultaat van de audit aantoonbaar corrigerende 
maatregelen te nemen. 

2 Corrigerende maatregelen 
moeten aantoonbaar worden 
uitgevoerd binnen de gestelde 
termijn. 

Corrigerende maatregelen zijn niet 
aantoonbaar uitgevoerd binnen de 
gestelde termijn. 

Waarschuwing en er wordt een termijn gegeven van twee 
weken om de corrigerende maatregelen alsnog 
aantoonbaar te maken. 

3 Corrigerende maatregelen 
moeten aantoonbaar worden 
uitgevoerd binnen de gestelde 
termijn.  

Corrigerende maatregelen zijn niet 
uitgevoerd binnen de gestelde 
extra termijn. 

Het certificaat wordt niet toegekend (bij de certificatie audit) 
of ingetrokken (bij vervolgaudits). 

De overeenkomst wordt tijdelijk opgeschort totdat 
corrigerende maatregelen aantoonbaar zijn uitgevoerd. 

4 Aanpassingen in het 
certificatieschema dienen te 
worden geïmplementeerd door 
de deelnemer. 

Aanpassingen zijn niet 
geïmplementeerd door de 
deelnemer. 

Zie sanctie 2 en/of 3. 

5 Corrigerende maatregelen / 
implementatie van de 
aanpassingen dienen bij 
tijdelijke opschorting van de 
overeenkomst binnen 6 
maanden te worden 
aangetoond. 

De corrigerende maatregelen / 
implementatie van de 
aanpassingen is niet aangetoond 
binnen de termijn van 6 maanden. 

De overeenkomst wordt ontbonden. 

Gebruik van MPS-vignet 

Gebruiksvoorschriften van MPS- 
vignet worden nageleefd. 

Overtreding gebruiksvoorschrift. Schriftelijke waarschuwing, met aanwijzing welke 
maatregelen moeten worden genomen om aan de 
voorschriften te voldoen. 

Publicatie van overtreding met MPS-nummer van de 
kweker in de nieuwsbrieven en op de website. 
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Oplegging van een boete met een maximum van € 450,-- 
voor iedere overtreding. 

Ontzegging, voor (on)bepaalde tijd, van het gebruik van het 
vignet. 
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Bijlage C: Aanvraagformulier certificatie “MPS Potgrond van duurzaam natuurlijke 
oorsprong” 
(Minimale benodigde informatie aanvrager en kandidaat product, overige informatie is aan CI) 

A. De aanvrager

Bedrijf 

 Volledige Naam 

 Adres 

 Website 

Contactpersoon 

 Naam 

 Functie 

 Telefoon 

 Email 

B. Het product

Geregistreerde merkna(a)m(en) van het product of 
de product reeks. 

In geval van productreeks de namen (of interne 
referentie nr.’s) van de producten van de product 
reeks. 

Naam en adres van de productielocatie(s) van het 
product(en) indien anders dan hierboven. 

Ruwe schatting van de hoeveelheid geproduceerd 
product (in ton of m3). 

Samenstelling grondstoffen (z.o.z.) 
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C. Grondstoffen

In onderstaande lijst de samenstelling (grondstoffen > 5% volume) van de kandidaat product 

Grondstof Percentage (%) volume of gewicht (kg) 

 Veen (maagdelijk) 

 Veen (niet maagdelijk)

 Kokos 

 Compost (groen) 

 Compost (huishoudelijk) 

 (gecomposteerde) Schors 

 Houtvezel 

 Rijstkaf

 Lava

 Zand

 Klei

 Organische meststoffen

 Chemische meststoffen

 Additieven (natuurlijke oorsprong)

 Additieven (overige)

 Grondstof overig, naam; ……………………… 

 Grondstof overig, naam; ……………………… 

Totaal (%) 

D. Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Handtekening: 

Naam en functie: 

Datum: 

Bedrijfsstempel: 


