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Vanaf 23 augustus 2017 kunnen alle kwekers die zijn gecertificeerd voor MPS-ABC, MPS-
GAP, MPS-SQ, MPS-NP, MPS Q(ualiTree) gebruik maken van het uniforme MPS-vignet met 
daarin hun unieke MPS-nummer.  
De voorwaarden voor het gebruik van het uniforme MPS-vignet zijn vastgelegd in het 
document “Gebruiksvoorschriften voor het uniforme MPS-vignet” en kunt u downloaden van
www.my-mps.com.  
Voor de bestaande bedrijven geldt een overgangsperiode tot en met 31-12-2018 voor het 
gebruik van de bestaande MPS vignetten op verpakkingen, plantenstekers etc.  
Voor gebruik van het vignet op rijdend materiaal dat een langere doorlooptijd heeft, zoals 
auto’s, vrachtwagens etc. is de overgangsperiode 2 jaar langer, namelijk tot en met 31-12-
2020.  

http://www.my-mps.com/
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Het certificatieschema omvat:
Certificatie criteria MPS-ABC
Bijlage A: Landenoverzicht
Bijlage B: Overzicht vignetten
Bijlage C: NL MPS-ABC Sanctiereglement
MPS- Zwarte lijst werkzame stoffen
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0.1 Termen en definities
Termen Definities
Activiteiten

Ontsmetten van producten

Afdeling

AVL
Bedekte teelt

Bedrijf

Bedrijfskenmerken

Bedrijfsnorm

Bedrijfsregistratie Zie algemene eisen 1.2 en 1.3
Bovengrens

CI
Contractgever

Contractnemer

Contractteelt

Deelnemer
Groepslabel

Huur
Kwalificeren
Milieucluster

Milieuclusternorm

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal

Milieuthema
Milieuzone
MPS
MPS-kwartaal

MPS-Mind

- Rood (meest schadelijk)
- Oranje (minder schadelijk)
- Groen (minst schadelijk)

MPS-nummer
MPS-OEX

MPS-periode

Omgevingsfactoren

Onbedekt

Het uitbesteden van productie waarbij de opdrachtgever (contractgever) eigenaar van 
het product blijft (m.n. boom- en bollenteelt).

MPS-kwartaal 1 = periode 1 t/m 4; MPS-kwartaal 2 = periode 5 t/m 7; MPS-kwartaal 3 = 
periode 8 t/m 10; MPS-kwartaal 4 = periode 11 t/m 13.
MPS-Milieu-indicator. Hierin wordt per werkzame stof aangegeven wat het risico van de 
stof is op de leefomgeving waarin het wordt toegepast. De invloed wordt bepaald door 
giftigheid en persistentie van de stof, potentie tot verspreiding en de omgevingsfactoren 
en de bedrijfskenmerken. Op basis van de milieubelasting per kg werkzame stof worden 
gewasbeschermingsmiddelen ingedeeld in groepen: 

De verbruiksnorm voor de milieuthema's gewasbescherming, energie en meststoffen 
voor de betreffende milieucluster, uitgedrukt in een onder- en bovengrens. De grenzen 
worden vastgesteld op basis van de verbruiksgegevens van de deelnemende bedrijven.

Uitgangsmateriaal afkomstig van leveranciers van uitgangsmateriaal die zijn 
gecertificeerd op het gebied van milieu  (Zie richtlijn 2.10).
Gewasbescherming, meststoffen, energie, afval en water.

Teelt in de openlucht, gaas-, nettenkassen/-hallen en/of onder tijdelijke bedekking 
(plastic folie, vliesdoek, plastic tunnels, enz).

Algemene voorschriften

Bewaren (gekoeld) van producten
Drogen/bewaren (ook in ijs) en prepareren (m.n. bollen)

Ontsmetten van de kas, het fust, zaaibakken etc.

Een aparte juridische entiteit met een zelfstandige boekhouding 

Deelnemer van MPS die de teelt van zijn producten uitbesteedt, maar wel eigenaar van 
de producten blijft.

Tijdvak waarover wordt geregistreerd, bestaande uit 4 weken, 13 perioden in een jaar. 
Periode 1 = week 1 t/m 4; Periode 2 = week 5 t/m 8; ....... Periode 13 = week 49 t/m 52. 
(Indien een jaar uit 53 weken bestaat dan wordt deze week bij periode 13 gevoegd 
(week 49 t/m 53).

Een binnen een vestiging fysiek te onderscheiden ruimte (omgeven door bijvoorbeeld 
een wand).

Certificerende instelling.

Onderdeel van de milieuclusternorm. Wordt gebaseerd op het gebruik van bedrijven met 
de hoogste verbruiken.

Uniek nummer wordt toegekend aan klant 

Teler/kweker die productie uitvoert onder contract. Hoeft zelf geen deelnemer van MPS 
te zijn.

Typering gebaseerd op omgevingsfactoren. Er zijn 6 milieuzones.

Daarnaast zijn er ook nog zogenaamde "witte" en "zwarte"middelen. Witte middelen 
tellen niet mee voor de kwalificatie. Van zwarte middelen is het gebruik binnen MPS-
ABC niet toegestaan (zie Zwarte lijst gewasbeschermingsmiddelen).

Meerdere zelfstandige bedrijven voeren gezamenlijk één MPS-ABC Groepslabel. (zie 
0.6 c).

Berekenen van MPS A+, A, B, of C kwalificatie.
Cluster van één of meerdere gewassen met een vergelijkbare ziekte/plaaggevoeligheid, 
temperatuurbehoefte en gebruik van meststoffen. Ieder cluster heeft normen voor 
gewasbescherming, energie en meststoffen.

Algemene vragenlijst.
Teelt van producten in permanente opstanden van glas en/of kunststof.
(Netten- en/of gaaskassen vallen niet onder bedekt, maar onder onbedekte teelt.)

Kenmerken die invloed hebben op het milieurisico van een werkzame stof als gevolg 
van emissie naar de leefomgeving. Voorbeelden zijn wel/niet recirculeren, 
bedekt/onbedekt, vanggewas, teeltvrije zone, windscherm.
Het gewogen gemiddelde van de milieuclusternormen van de op het bedrijf geteelde 
gewassen , waarbij rekening gehouden wordt met de teeltoppervlakten en tijdsduur van 
de teelt van de gewassen.

Gebruik van grond van derden, waarvoor een vergoeding wordt betaald.

Telen, het bewaren en verwerken van de volgende producten:
Teelt van snijbloemen, snijgroen, potplanten, boomkwekerijproducten, vaste planten, 
bolbloemen (broeierij), bloembollen (bollenteelt), trekheesters, fruit, groenten, 
kruiden, akkerbouwgewassen en uitgangsmateriaal.

Milieu Programma Sierteelt, eigenaar van het MPS-ABC schema.

Klant die meedoet aan certificatieschema MPS-ABC.

MPS-Oppervlakte Efficiency indeX. MPS-OEX is een aanvullende registratie van 
gegevens ten aanzien van belichting en andere teeltfactoren. Op basis van deze 
gegevens wordt de verwachte meergroei binnen het bedrijf bepaald waarmee de 
bedrijfsnormen van meststoffen en energie worden verhoogd. 

Factoren die invloed hebben op het milieurisico van een werkzame stof. Voorbeelden 
zijn; aanwezigheid van oppervlakte water, diepte grondwater, % organische stof; 
temperatuur, helling van het perceel etc.
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Onbeteeld

Onderaannemer/werk door derden

Ondergrens

Perceel

Producten uit de natuur

Puntenschema

Subthema

Uitgangsmateriaal
Moerplanten:
Stek: 

Weefselkweek:

Youngplants (zaaigoed):

Vestiging

Vestigingsregistratie

Wederverkoop

Zwarte lijst gewasbeschermingsmiddelen

0.2 Toepassingsgebied
a

b
c

0.3 Doel van het certificatieschema
a
b

0.4 Ontheffing
a

b

c

0.5 Aansprakelijkheid
a

0.6 MPS-systematiek
a Registreren

b Normeren

c Kwalificeren

Producten welke verzameld worden uit de natuur met toestemming van de eigenaar en 
waarbij geen sprake mag zijn van enige vorm van cultivatie en/of toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen.

Het toekennen van de verschillende normen is gerelateerd aan de verschillende milieuclusters en de "regio" waarin deelnemer zijn 
producten teelt. Per deelnemer wordt een individuele bedrijfsnorm berekend: het gewogen gemiddelde van de milieuclusternormen van 
de gewassen die bij de deelnemer geteeld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de teeltoppervlakten en tijdsduur van de teelt 
van de gewassen. Deze individuele bedrijfsnorm, uitgedrukt in een onder- en bovengrens, wordt elke periode opnieuw berekend en 
wordt gebruikt bij de puntentoekenning.

MPS-ABC is een productcertificaat dat is gebaseerd op de (milieu)bedrijfsprocessen van het gehele (teelt)bedrijf.

Lijst met werkzame stoffen die niet zijn toegelaten binnen het schema MPS-ABC (zie 
richtlijn 2.4.3.). 

Tuinbouwproducten die worden ingekocht met de intentie deze snel door te verkopen 
(het eigen aanbod aanvullen). Hieronder verstaat MPS ook (halfwas)producten, die snel 
worden doorverkocht. Onder snel verstaat MPS binnen 1/3 van de gemiddelde teeltduur. 
Deze 1/3 van de gemiddelde teeltduur bedraagt maximaal 4 maanden. (Voorbeeld: voor 
een teeltduur van 2 jaar geldt dus het maximum van 4 maanden).

Van zaaien, verspenen tot het moment dat het stek de productie/ teeltfase wordt bereikt 
(dwz tot het moment van oppotten en/of het uitzetten op de uiteindelijke standplaats op 
het bedrijf tbv de productie).

Onderdeel van een milieuthema. Voorbeelden zijn de subthema's stikstof en fosfor voor 
het milieuthema meststoffen en de subthema's groen, oranje en rood voor 
gewasbescherming.

Nadat deelnemers een ondertekende overeenkomst en volledig ingevulde vragenlijst hebben ingeleverd bij MPS, dienen zij naast het 
teeltplan (bij aanvang en bij wijziging) periodiek hun verbruiksgegevens in te leveren. Deze gegevens hebben betrekking op het verbruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen en water, het verantwoordelijk omgaan met water en afval en worden 
gerelateerd aan de oppervlakte van de geteelde gewassen. 

Het certificatieschema is van toepassing op agrarische producten. De eisen hebben betrekking op het verbruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water en het verantwoord omgaan met water en afval.
De certificaathouder is een teler van agrarische producten.

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.

Individuen of organisaties door MPS-deelnemer ingehuurd voor bepaalde 
werkzaamheden.

Een binnen een vestiging fysiek te onderscheiden (teelt-) oppervlakte (omgeven door 
bijvoorbeeld een sloot of een haag) waarop een of meerdere milieuclusters groeien.

Van één of meer voorwaarden of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door het College van Belanghebbenden van MPS 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.

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.

Van afharden tot het moment dat het stek de productie/ teeltfase ingaat (dwz tot het 
moment van oppotten en/of het uitzetten op de uiteindelijke standplaats op het bedrijf tbv 
de productie).

Een bedrijf met meerdere vestigingen moet deze vestigingen apart registreren onder 
hetzelfde MPS-nummer.

Onderdeel van de milieuclusternorm. Wordt gebaseerd op het gebruik van bedrijven met 
de laagste verbruiken.

Van bewortelen tot het moment dat het stek de productie/ teeltfase ingaat (dwz tot het 
moment van oppotten en/of het uitzetten op de uiteindelijke standplaats op het bedrijf tbv 
de productie).

Een zelfstandige productievestiging op een ander adres (met o.a een eigen warmte-
voorziening, meststoffeninstallatie en/of gewasbeschermingsmiddelen- en/of 
meststoffenvoorraad). Een vestiging kan uit verschillende locaties bestaan. 

Tijdelijk onbeteelde oppervlakte, die wel direct als teeltoppervlakte beschikbaar is. 
Tijdelijk wil zeggen tussen 1 en 6 maanden. Teeltwisseling valt hier dus niet onder.

Schema waarin per milieuthema het maximaal aantal te behalen punten is 
weergegeven. De puntenschema's zijn gebaseerd op de milieuomstandigheden en -
risico's in de betreffende landen/regio's.

is het inzicht geven in verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water door middel van registratie.

Definitie van uitgangsmateriaal voor de MPS registratie:
Planten die alleen gebruikt worden voor de productie van stek/uitgangsmateriaal.

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

is het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water te verminderen en het stimuleren van verantwoord 
omgaan met afval en water.
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Individuele bedrijfskwalificatie

Groepslabel

d Puntenschema's

Puntenschema I Bedekte teelt Onbedekte teelt
Gewasbescherming max. 40 punten max. 50 punten

Groen max. 12 punten max. 15 punten
Oranje max. 16 punten max. 20 punten
Rood max. 12 punten max. 15 punten

Energie max. 30 punten max. 10 punten
Meststoffen max. 20 punten max. 30 punten

Stikstof max. 10 punten max. 15 punten
Fosfor max. 10 punten max. 15 punten

Afval max. 10 punten max. 10 punten
Papier/karton moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Kunststof moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 6 punten max. 6 punten

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal max.10 punten max. 10 punten
MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig max. 10 punten max. 10 punten
GLOBALG.A.P. of minimaal gelijkwaardig max. 5 punten max. 5 punten

Puntenschema II Bedekte teelt Onbedekte teelt
Gewasbescherming max. 40 punten max. 50 punten

Groen max. 12 punten max. 15 punten
Oranje max. 16 punten max. 20 punten
Rood max. 12 punten max. 15 punten

Energie max. 20 punten max. 10 punten
Meststoffen max. 20 punten max. 20 punten

Stikstof max. 10 punten max. 10 punten
Fosfor max. 10 punten max. 10 punten

Afval max. 10 punten max. 10 punten
Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 3 punten max. 3 punten

Papier/karton moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Kunststof moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Chemisch afval verantwoord verwerken max. 3 punten max. 3 punten
Water max. 10 punten max. 10 punten

Opvangen van regenwater max. 2 punten max. 2 punten

Opvang lekwater bij bereiding chemicalien max. 2 punten max. 2 punten

Registratie verbruik water max. 2 punten max. 2 punten
Druppelbevloeiing of recirculeren max. 4 punten max. 4 punten

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal max.10 punten max. 10 punten
MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig max. 10 punten max. 10 punten
GLOBALG.A.P. of minimaal gelijkwaardig max. 5 punten max. 5 punten

Puntenschema III Bedekte teelt Onbedekte teelt
Gewasbescherming max. 50 punten max. 50 punten

Groen max. 15 punten max. 15 punten
Oranje max. 20 punten max. 20 punten
Rood max. 15 punten max. 15 punten

Energie max. 10 punten max. 10 punten
Meststoffen max. 20 punten max. 20 punten

Stikstof max. 10 punten max. 10 punten
Fosfor max. 10 punten max. 10 punten

Afval max. 10 punten max. 10 punten
Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 3 punten max. 3 punten

Hieronder staan de verschillende puntenschema's weergegeven die worden gehanteerd in MPS-ABC. In bijlage a staat per land 
weergegeven welk puntenschema wordt toegepast.

De kwalificatie wordt 4 keer per jaar berekend over de voorgaande 13 aaneengesloten geregistreerde perioden van 4 weken. Voor 
exacte data zie MPS-kalender.

Kwalificatie wordt bepaald middels het vergelijken van de individuele bedrijfsnorm met de werkelijke bedrijfsgegevens (op jaarbasis en 
omgerekend in werkzame stoffen, zuivere N en P of Gigajoules) van de deelnemer. Het resultaat van deze vergelijking wordt uitgedrukt 
in een puntenscore per milieuthema. Een verbruik gelijk of kleiner dan de ondergrens levert het maximum aantal punten op. Een 
verbruik gelijk of groter dan de bovengrens levert voor de milieuthema's energie, meststoffen en gewasbescherming 0 punten op. Voor 
de subthema's van gewasbescherming (rood, oranje en groen) worden in dat geval minpunten toegekend. Tussen de grenzen zijn de 
punten lineair verdeeld over het verbruik. Voor alle thema's tezamen kunnen maximaal 100 punten behaald worden. 
Bonus punten MPS Uitgangsmateriaal: Een bedrijf dat gebruik maakt van milieugecertificeerd uitgangsmateriaal kan maximaal 10 
bonuspunten vergaren, waardoor een maximum score van 110 punten mogelijk is.

Meerdere zelfstandige bedrijven kunnen gezamenlijk één MPS-ABC Groepslabel gebruiken. Hiervoor moet men voldoen aan de eisen 
van het MPS-Groepslabel en de overeenkomst inzake deelname aan het MPS-Groepslabel ondertekenen. (zie my-mps.com)

3 NL MPS-ABC Certificatieschema v15 080217



Papier/karton moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Kunststof moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Chemisch afval verantwoord verwerken max. 3 punten max. 3 punten
Water max. 10 punten max. 10 punten

Opvangen van regenwater max. 2 punten max. 2 punten
Opvang lekwater bij bereiding chemicalien max. 2 punten max. 2 punten

Registratie verbruik water max. 2 punten max. 2 punten

Druppelbevloeiing of recirculeren max. 4 punten max. 4 punten

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal max.10 punten max.10 punten
MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig max. 10 punten max. 10 punten
GLOBALG.A.P. of minimaal gelijkwaardig max. 5 punten max. 5 punten

Puntenschema IV Bedekte teelt Onbedekte teelt
Gewasbescherming max. 45 punten max. 45 punten

Groen max. 13,5 punten max. 13,5 punten
Oranje max. 18 punten max. 18 punten
Rood max. 13,5 punten max. 13,5 punten

Energie max. 15 punten max. 15 punten
Meststoffen max. 20 punten max. 20 punten

Stikstof max. 10 punten max. 10 punten
Fosfor max. 10 punten max. 10 punten

Afval max. 10 punten max. 10 punten
Papier/karton moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Kunststof moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 6 punten max. 6 punten

Water max. 10 punten max. 10 punten
Opvangen van regenwater max. 2 punten max. 2 punten
Automatisch watergeefsysteem max. 2 punten max. 2 punten
Registratie verbruik water max. 2 punten max. 2 punten
Druppelbevloeiing of recirculeren max. 4 punten max. 4 punten

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal max.10 punten max.10 punten
MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig max. 10 punten max. 10 punten
GLOBALG.A.P. of minimaal gelijkwaardig max. 5 punten max. 5 punten

Puntenschema V Bedekte teelt Onbedekte teelt
Gewasbescherming max. 40 punten max. 50 punten

Groen max. 12 punten max. 15 punten
Oranje max. 16 punten max. 20 punten
Rood max. 12 punten max. 15 punten

Energie max. 20 punten max. 10 punten
Meststoffen max. 20 punten max. 20 punten

Stikstof max. 10 punten max. 10 punten
Fosfor max. 10 punten max. 10 punten

Afval max. 10 punten max. 10 punten
Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 3 punten max. 3 punten

Papier/karton moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Kunststof moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

max. 2 punten max. 2 punten

Chemisch afval verantwoord verwerken max. 3 punten max. 3 punten
Water max. 10 punten max. 10 punten

Opvang lekwater bij bereiding chemicalien max. 4 punten max. 4 punten

Druppelbevloeiing of recirculeren max. 6 punten max. 6 punten
Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal max.10 punten max. 10 punten

MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig max. 10 punten max. 10 punten
GLOBALG.A.P. of minimaal gelijkwaardig max. 5 punten max. 5 punten

0.7 Certificaateisen

MPS-A+
Totaal punten >= 90 punten

Meststoffen >75% van max. score
Energie >75% van max. score

MPS-A
MPS-B
MPS-C

Bedrijf heeft tussen 55 en 69,9 punten behaald.
Bedrijf heeft tussen 10 en 54,9 punten behaald.

Bedrijf heeft ;

Gewasbescherming > 85% van max. score

Bedrijf moet aan algemene eisen voldoen en 13 perioden aaneengesloten hebben geregistreerd en de initiele audit met goed gevolg 
hebben doorstaan.

Bedrijf heeft tussen 70 en 110 punten behaald.
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MPS-D

0.8 Controles
a Initiële bedrijfscontrole

b Bedrijfscontrole

c Bureaucontrole

d Monstername controle

e Controle Wederverkoop

0.9 Controles in de keten
a Vignetcontrole

0.10 Certificerende instellingen
a

b

c
0.11

a

b

c

d

e

f

g
h

i

0.12 Sancties

0.13 Wijzigingen
a
b

0.14 Publicatie 

Voor voorbeelden van het vignet zie bijlage B.

Een klant kan een certificaat ontnomen worden indien (uit de audits) blijkt dat hij niet aan de richtlijnen van MPS voldoet (zie verder 
sanctiereglement (bijlage C)).

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

Omvat het controleren van door deelnemers ingeleverde verbruiks- en milieuclustergegevens. Elk jaar worden van alle deelnemende 
bedrijven de ingeleverde gegevens gecontroleerd middels een bureaucontrole. Naar aanleiding van de controle kunnen correcties 
worden gemaakt op de geregistreerde gegevens.

Het digitale ontwerp van het vignet wordt door MPS aan certificaathouders verstrekt. Vorm, grootte, kleur etc. van de vignetten dienen 
te voldoen aan de door MPS gestelde voorschriften. De vorm van het vignet mag niet worden gewijzigd of aangepast. De afmetingen 
van het vignet zijn 3,6 x 4,4 cm. Verkleining tot 50% en vergroting tot 150% is toegestaan. Verdere vergroting of verkleining in overleg 
met MPS.

Controle op het voldoen aan de voorwaarden van MPS-ABC en certificatie, in overeenstemming met EN-ISO/IEC 17065, wordt 
uitgevoerd door een CI die daartoe een overeenkomst met MPS heeft gesloten en is geaccrediteerd. De controle kan ook worden 
uitgevoerd door een auditor van een door de CI erkende externe controle organisatie.

Certificaathouders hebben het recht op gebruik van het MPS-ABC beeldmerk (ook wel het vignet genoemd) op presentatievormen van
het bedrijf (uitingen mogen bijvoorbeeld staan op briefpapier, website, bedrijfsauto's,  in- en verkoopdocumenten).

Bij de controles dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde auditoren. Deze auditoren moeten:

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

Bedrijf heeft tussen 0 en 9,9 punten behaald. Of bedrijf heeft minimaal laatste kwartaal 
aaneengesloten geregistreerd.

De auditor(en) moet(en) zich voor aanvang van haar/hun werkzaamheden en/of op verzoek van de teler kunnen legitimeren.

Vindt plaats nadat een deelnemer minimaal 10 perioden heeft geregistreerd en maximaal voordat het bedrijf 16 perioden heeft 
geregistreerd. De initiële controle wordt bij alle bedrijven uitgevoerd waarna de berekende kwalificatie pas definitief kan worden 
toegekend. Uitvoering is vergelijkbaar met bedrijfscontrole (zie hieronder). De initiële controle betreft altijd een controle op alle 
gegevens. Naar aanleiding van de controle kunnen correcties worden gemaakt op de geregistreerde gegevens.

Omvat het controleren van een steekproefsgewijs genomen monster uit het gewas van een deelnemer. Bij voorkeur uit het gewas op 
de productielocatie maar is ook mogelijk na transport op bv een uitpakstation. Kan plaatsvinden afhankelijk van resultaat van andere 
audits. Er wordt getoetst op juistheid van de registratie. Per jaar wordt op 50% van de  gecertificeerde bedrijven een 
monsternamecontrole uitgevoerd.

Kennis hebben van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en MPS-ABC, verkregen door opleiding of ervaring.
Afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau of door ervaring gelijkluidend.
Minimaal 2 jaar werkervaring in de agrarische sector. 
Talenkennis: de lokale werktaal en minimaal Engels

MPS staat het niet-exclusieve gebruik van het collectieve merk MPS-ABC toe aan leveranciers van agrarische producten, 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 een van het certificatieschema MPS-ABC vastgesteld door MPS 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 MPS-ABC geldt uitsluitend voor certificaathouders die gecertificeerd zijn op basis van het certificatieschema voor MPS-
ABC.

Het MPS-ABC vignet mag aangebracht worden op producten, mits het vignet duidelijk gekoppeld wordt aan het MPS-nummer, de
bedrijfsnaam, het adres en de plaats waar het bedrijf gevestigd is.

Juiste kwalificatie op vignet. Het MPS-A en MPS-A+ vignet mag alleen worden gevoerd, als het deelnemende bedrijf respectievelijk een 
A of A+ kwalificatie heeft. 

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

Na ontbinding van de overeenkomst mogen het MPS-ABC vignet, het certificaat of enig ander document met betrekking tot MPS-ABC 
conform de gebruiksvoorschriften en overige reglementen niet worden gebruikt.

Controle van het bedrijf en is ontworpen om de geregistreerde gegevens van de deelnemer door te kunnen rekenen en te verifieren of 
de gegevens kloppen. Hiervoor dient de boekhouding beschikbaar te zijn. Ook vindt een visuele inspectie op het bedrijf plaats. Het kan 
zowel controle op alle gegevens zijn als op gegevens van één specifiek thema. Op minimaal 50% van de gecertificeerde bedrijven 
wordt jaarlijks een bedrijfscontrole uitgevoerd, verdeeld over 20% volledige controles en 30% thema controles. Daarbij wordt maximaal 
10% van de thema controles als onaangekondigde audit uitgevoerd. Naar aanleiding van de controle kunnen correcties worden 
gemaakt op de geregistreerde gegevens.

Gebruik van het collectieve merk MPS-ABC

Omvat het controleren of wederverkoop wordt toegepast en of in dat geval de richtlijn voor wederverkoop (1.5) correct wordt toegepast. 
Per jaar wordt op 2% van de deelnemende bedrijven een onaangekondigde Wederverkoopcontrole uitgevoerd.

(vanaf 23-08-2017 zal gebruik worden gemaakt van het uniforme MPS-vignet, voor bestaande deelnemers geldt een overgangsperiode tot en met 31-
12-2018, zie pagina 0).

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.

Ziet toe op juist gebruik en toepassing van MPS-vignet in het handelskanaal. Per jaar wordt van 5% van de deelnemende bedrijven het 
vignet gecontroleerd.
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b
c

d

e

0.15 Bijlage
A Landenoverzicht 
B Voorbeelden vignetten
C Sanctiereglement

0.16

1 Algemene eisen Interpretatie
1.1 Een ondertekend exemplaar van de 

overeenkomst inzake deelname aan MPS-
ABC moet in het bezit zijn van de CI.

1.2 MPS is een bedrijfsregistratie.

1.3 Per boekhouding één MPS nummer

1.4 Originele en volledige boekhouding moet 
aanwezig zijn.

1.5 Wederverkoop is toegestaan onder bepaalde 

1.6 Registratie
1.6.1 Bedrijfsgegevens

1.6.2 MPS-MIND en MPS-OEX

1.6.3 Verbruiksgegevens 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, 
energie, water en OEX belichtingsgegevens.

1.6.4 Management maatregelen afval

1.6.5 Management maatregelen water

1.6.6 Milieuclusters (teeltplan)

1.6.7 Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal

1.6.8 Formulieren.

1.7 Het verbruik en het teeltplan van teelt(en) op 
gepachte en gehuurde grond dienen 
geregistreerd te worden.

1.7.1 Gepachte en gehuurde grond, langer dan 6 
maanden, dienen apart geregistreerd te 

1.8 Contractteelt moet geregistreerd worden.

1.9 Aanwezigheid van klachtenregistratie

Gepachte en gehuurde grond worden tot het totale bedrijf gerekend. 

Contractteelt is: het uitbesteden van productie waarbij de opdrachtgever ook eigenaar 
van de producten blijft.
Alle deelnemers dienen een registratie bij te houden van klachten/opmerkingen die zij 
ontvangen van andere deelnemers, handelaren, veilingen etc mbt aspecten van MPS. 
Bij deze registratie dienen ook de genomen corrigerende maatregelen te worden 
vastgelegd.

a. Aangekochte partij mag verkocht worden onder eigen MPS-kwalificatie.

Is niet voor alle schema's verplicht (zie richtlijn 2.8). Moet, wanneer van toepassing, bij 
aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden ingevuld. 
Mogelijke maatregelen zijn afhankelijk van het puntenschema.

Indien de periode van gepachte en gehuurde grond langer duurt dan 6 maanden, moet 
het verbruik en het teeltplan als aparte vestiging te worden geregistreerd.

Een gescheiden bonnenboek (facturaties) ziet MPS niet als een gescheiden 
boekhouding.

Controle kan alleen plaatsvinden als de originele en volledige boekhouding aanwezig is.

1. Korter dan 1/3 van teelt(broei)duur (maximaal 4 maanden) op bedrijf aanwezig:
In geval van wederverkoop krijgen de producten de volgende MPS-kwalificatie:

Moet bij aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden 
ingevuld (zie richtlijn 2.9).
Moet bij aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden 
ingevuld (zie richtlijn 2.10).

Onder aparte boekhouding wordt een zelfstandige eenheid verstaan. Delen van het 
bedrijf kunnen alleen apart deelnemen, indien ze een volledig zelfstandige boekhouding 
voeren.

MPS draagt zorg voor de publicatie van een actueel overzicht van gecertificeerde MPS-ABC bedrijven via de website www.my-
mps.com.

De lijst van MPS-ABC certificaathouders is openbaar. Het College van Belanghebbenden bepaalt op welke wijze de gegevens 
beschikbaar kunnen worden gesteld.

Deelname geldt voor het hele bedrijf. Er kan niet meegedaan worden met enkel één 
gewas of een deel van het gewas. Gemengde bedrijven registreren over het gehele 
bedrijf, dus alle agrarische actitviteiten. 
Indien (energie)verbruik van niet agrarische activiteiten op het bedrijf niet apart kan 
worden geregistreerd, dan dient ook dit verbruik te worden opgegeven. MPS zal (indien 
noodzakelijk) voor compensatie zorgen. 

Een afschrift van het certificatieschema is te downloaden van www.my-mps.com.

Vier keer per jaar geeft MPS de kwalificaties door aan de VBN veilingen. Alle veilingnummers moeten dus bekend zijn bij de CI. Per 
MPS-nummer is het mogelijk om meerdere veilingnummers te hebben.

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

MPS behoudt het recht om indien de betrouwbaarheid van de controle erom vraagt 
bedrijven te verplichten verbruik van niet agrarische activiteiten te registreren. MPS zal 
(indien noodzakelijk) voor compensatie zorgen. 

a. Als de partij apart van het eigen product wordt verkocht, geldt de MPS-kwalificatie
van de aangekochte partij (in combinatie met een traceringscertificaat)

MPS- Zwarte lijst werkzame stoffen

b. Als de partij gemengd met het eigen product wordt verkocht, dan geldt de laagste
MPS-kwalificatie. Bij geen MPS-kwalificatie van de aangekochte partij mag de
totaalpartij niet onder MPS verkocht worden.

MPS verstrekt de deelnemers formulieren en/of systemen waarmee de vereiste 
gegevens kunnen worden aangeleverd.

Moet bij aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden 
ingevuld (zie richtlijn 2.2 en 2.3).
Gegevens moeten worden geregistreerd per 4 weken (periode). Binnen 1 week na 
afloop van de periode moeten de gegevens naar MPS gestuurd zijn (zie MPS-kalender 
in de registratieset voor de exacte data).(zie ook richtlijn 2.4 t/m 2.6 en 2.8);

2. Langer dan 4 maanden of 1/3 van gemiddelde teelt(broei)duur op bedrijf aanwezig:

Producten mogen altijd verhandeld worden zonder kwalificatie.

Moet bij aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden 
ingevuld. Mogelijke maatregelen zijn afhankelijk van het puntenschema (zie richtlijn 2.7).

Moet bij aanmelding en bij tussentijdse veranderingen voor elke vestiging worden 
ingevuld (zie richtlijn 2.1). 
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1.10 Juistheid van gegevens

1.11 Zonder officiële toestemming is het 
verzamelen van producten uit de natuur niet 
toegestaan.

2 Eisen registratie
2.1 Bedrijfsgegevens

2.1.1 Voor elke vestigingslocatie moet de Algemene 
vragenlijst worden ingevuld en opgestuurd 

2.2 MPS-MIND

2.2.1 Afstand van perceelgrens tot het 
dichtstbijzijnde oppervlaktewater.

2.2.2 Het percentage bedekte teelt.
2.2.3 Zijn de perceelsgrenzen, die grenzen aan 

oppervlaktewater voorzien van een 
emissiebeperkende maatregel?

2.2.4 Maximale helling voorkomend binnen deze 
vestigingsregistratie als gevolg van 
heuvelachtig landschap.

2.2.5 Op meer dan 95% van de oppervlakte vindt 
recirculatie van al het water (minder dan 3% 
spuien) plaats.

2.2.6 Minimale diepte van het grondwater.
2.2.7 Laagst voorkomende organisch stofgehalte 

van de grond.
2.2.8 De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid 

neerslag.
2.2.9 Aantal zeer droge maanden per jaar.

2.2.10 Gemiddelde etmaaltemperatuur in een jaar.
2.3 MPS-OEX

2.3.1 Toepassing van gevelscherm

2.3.2 Toepassing van bovenscherm

2.3.3 CO2-dosering

2.3.4 Teelt van snijbloemen op substraat

2.3.5 Per periode registreren merknaam/type lamp 
en bijbehorende code

2.3.6 Per periode registreren het aantal uur dat de 
belichtingsgroep in de betreffende periode 
heeft gebrand.

2.3.7 Per periode registreren het aantal lampen of 
het (gemiddeld) ingeschakeld vermogen.

2.3.8 Diffuus glas op de kas

2.3.9 Diffuse folie op de (folie)kas

2.3.10 Diffuus scherm in de kas

2.3.11 Diffuus krijtmiddel op de kas

2.4 Gewasbescherming
2.4.1

Groeiregulatoren
Zaadbehandeling
Biologische middelen
Uitvloeiers
Hechters
Voorbehandelingsmiddelen
Schoonmaakmiddelen

Van toepassing voor puntenschema II, III en IV. MPS verstaat onder droog: minder dan 
2% van de jaarlijkse neerslag. 
Van toepassing voor puntenschema II, III en IV.

Is de kas geheel of gedeeltelijk voorzien van diffuus glas en zo ja, met welk percentage 
van het totale kasoppervlak
Is de kas geheel of gedeeltelijk voorzien van een diffuse folie op de kas en zo ja, met 
welk percentage van het totale kasoppervlak.

Perceel met de hoogste grondwaterstand is hier het richtpunt.

De ingeleverde gegevens moeten overeenkomen met de werkelijke verbruiksgegevens. 
In geval van wijzigingen of fouten in de registratie moet dit worden doorgegeven aan 

Perceel met de laagst voorkomende organische stof gehalte is hier het richtpunt.

Alleen vrijwillig van toepassing op bedekte teelt in puntenschema I. 

MPS verstaat onder gewasbeschermingsmiddelen:

Hierbij moet worden opgegeven of CO2 dosering wordt toegepast en zo ja, op welk 
percentage van het kasoppervlak
Potplantenbedrijven ed moeten hier "nee" invullen, omdat potplanten standaard in 
potgrond oid worden geteeld. Dit geeft geen productieverhoging. Bij een overgang van 
vollegrond naar substraat (zoals bij snijbloemen mogelijk is) vindt wel 
productieverhoging plaats en moet "ja" ingevuld worden bij deze vraag.

Onder oppervlaktewater vallen ook kleine slootjes en greppels. Bij meerdere percelen 
telt het perceel dat het dichtst bij het oppervlaktewater ligt voor de hele vestigingslocatie.

Moet ingevuld worden bij start deelname en naderhand in geval van gewijzigde 
gegevens.

Hierbij wordt aangegeven of de kas is voorzien van een diffuus (beweegbaar) scherm en 
zo ja, welk percentage van het totale kasoppervlak.
Hierbij wordt aangegeven of de kas is voorzien van een diffuus (tijdelijk) krijtmiddel en zo 
ja, welk percentage van het totale kasoppervlak.

M.n. van toepassing op substraatteelt, teelt op betonvloeren, rolcontainers enz.
Drainage wordt hier niet onder recirculatie verstaan. Met spuien wordt iedere vorm van
waterverlies vanuit het systeem bedoeld, dus niet alleen het lozen bij het verversen van
het water.

Wordt tijdens belichten gedurende de nacht het kasdek geschermd tegen lichtuitstoot?

Voorbeelden hiervan zijn: vanggewas, (levend) windscherm of teeltvrije zone van 
minimaal 3 meter.

Oppervlakte bedekte teelt/totaal geregistreerde oppervlakte van de vestiging.

Wordt tijdens belichting gedurende de nacht de gevel geschermd of zijn er andere 
toereikende maatregelen genomen om lichthinder vanuit de gevel te beperken?

De meest extreme helling die binnen de percelen op de vestiging voorkomt. 
Terrasvorming wordt door MPS als 0% beschouwd.

De volgende punten moeten per vestiging worden geregistreerd (MPS-MIND):

De volgende punten moeten per vestiging worden geregistreerd (Algemene vragenlijst 
MPS-OEX):

Van toepassing voor puntenschema II, III en IV.

De volgende gegevens moeten per periode op het Verzamelformulier worden geregistreerd.

Aantal lampen: aantal lampen van de groep die zijn ingeschakeld. Ingeschakeld 
vermogen: hoeveelheid kWatt die de totale installatie in betreffende periode gemiddeld 
heeft opgenomen.

Onderscheid is gemaakt in natrium-/kwiklampen, verschillende wattages en type 
armaturen.

Alle gewasbeschermingsmiddelen die 
gedurende de teelt, het bewaren en 
verwerken van het product op het bedrijf (ook 
door onderaannemers) zijn toegepast moeten 
geregistreerd worden.

Chemische middelen (insecticiden, acariciden, fungiciden, herbiciden,       nematiciden 
enz.)

Alleen toegestaan indien er officieel toestemming is van de eigenaar. Schriftelijk bewijs 
hiervan moet op bedrijf aanwezig zijn (ook wanneer gebruik gemaakt wordt van door 
derden verzameld materiaal) . Hierin moet zijn aangegeven dat er toestemming is 
verleend deze producten te verzamelen, om welke producten het gaat en dat er geen 
gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen voor deze producten zijn gebruikt. De 
oppervlakte van de producten mag niet worden opgenomen in de MPS registratie.
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Ontsmettingsmiddelen
Natuurlijke vijanden
Ongediertebestrijdingsmiddelen

Middelen in potgrond.

2.4.2 Per middel moeten de MPS-code, de 
hoeveelheid, de naam van het middel en de 
formulering worden geregistreerd.

2.4.3 Er mogen geen middelen met de werkzame 
stoffen van de MPS-Zwarte lijst in het bezit 
zijn van of opgeslagen en/of worden 
toegepast op het deelnemende bedrijf.

2.4.4 Toepassen van chemische grondontsmetting 
moet worden geregistreerd.

2.5 Meststoffen
2.5.1 Vaste meststoffen

Vloeibare meststoffen
Anorganische meststoffen
Organische meststoffen
(Organische) bodemverbeteraars
Sporenelementen
Voorraadbemesting
Mengmeststoffen

Meststoffen in potgrond/substraat
Meststoffen gebruikt in kistenbroei
Gebruik van nieuwe meststoffen tbv 
experimenten

2.5.2 Per meststof moeten de MPS-code, de 
hoeveelheid, de naam van de meststof en de 
formulering worden geregistreerd.

2.6 Energie
MPS verstaat onder energieverbruik:
Gas, dit is inclusief het verbruik voor: 

Kantoor
Opslag
Verpakkingsruimte
Woonhuizen

Stomen
Verhitten van kratten

Kantoor
Opslag
Verpakkingsruimte
Woonhuizen

Ook de middelen die worden gebruikt op bijv het randje gras rond de kas, onbeteelde 
oppervlakte, in de moestuin of op gepachte of gehuurde grond enz. moet worden 
geregistreerd.

Niet geregistreerd hoeven: producten van natuurlijke oorsprong die afkomstig zijn van 
het bedrijf zelf; medicijnen voor het vee.
De MPS-code staat weergegegeven op de codelijst.
Indien een (nieuw) middel is gebruikt dat nog geen MPS-code heeft, dan dient een code 
te worden opgevraagd bij MPS (zie voor werkwijze handleiding)

Groene stroom

Ook niet toegepast door derden (bijv plantenkweker). 
Ook niet voor het ontsmetten van verpakkingsmateriaal door deelnemer of door derden.

Middelen die bij bolontsmetting worden gebruikt

Middelen gebruikt voor ontsmetting van kas, zaaibakken, fust, substraat enz.

Producten van natuurlijke oorsprong die afkomstig zijn van het bedrijf zelf van 
plantmateriaal van het bedrijf (bijv compost)

Ook meststoffen die geen NO3, NH4 of P2O5 bevatten

Invullen als mengmeststof; dan dient men een analyserapport te kunnen overleggen van 
elke ingekochte partij (% NPK kan per partij variëren).

Al het energieverbruik met betrekking tot de 
teelt en het bewaren en verwerken van het 
product moet geregistreerd worden.

Middelen gebruikt voor ontsmetting van plantmateriaal

Alle meststoffen die gedurende de teelt, het 
bewaren en verwerken van het product op het 
bedrijf (ook door onderaannemers) zijn 
toegepast moeten geregistreerd worden.

Voor de registratie van organische meststoffen zijn er de volgende mogelijkheden:

De MPS-code staat weergegegeven op de codelijst in de registratiemap.
Indien een (nieuwe) meststof is gebruikt dat nog geen MPS-code heeft, dan dient een 
code te worden opgevraagd bij MPS (zie voor werkwijze handleiding)

Organisch substraat (hieronder wordt verstaan: het als teeltmedium (basis 
substraat), los van de grond, gebruikte substraat (in potten, balen goten, etc)) 

Invullen onder de standaard MPS-codes (met gemiddelde % NPK)

Compost gemaakt op een andere locatie, maar van plantmateriaal van het bedrijf 
zelf (bedrijf moet het wel kunnen bewijzen)

Omrekeningsfactor en calorische waarde gas moeten worden geregistreerd.
Electriciteit, dit is inclusief het verbruik voor:

Andere niet tuinbouw activiteiten, tenzij deelnemer kan aantonen dat gas voor niet 
tuinbouw activiteiten wordt gebruikt (aparte meters en rekeningen). 

Niet registreren: 

Voor Nederland: Dit betreft alle middelen op basis van de werkzame stof metam-
natrium. Het mag alleen buiten worden toegepast. De gebruikte hoeveelheid 
grondontsmettingsmiddel moet op het MPS-verzamelformulier worden vermeld.
Deelnemer moet een kopie van een ontvangstbewijs van NVWA opsturen naar MPS. 
Op het ontvangstbewijs moet de ontsmette oppervlakte worden aangegeven. 
Voor deelnemers in overige landen geldt: Deelnemer stuurt kopie van de factuur waarop 
het betreffende grondontsmettingsmiddel plus bijbehorende hoeveelheid staat vermeld 
naar MPS. Daarnaast dient op de factuur de ontsmette oppervlakte aangegeven te 
worden. 

Energie uit biomassa of van andere biologische oorsprong

Andere niet tuinbouw activiteiten, tenzij deelnemer kan aantonen dat electriciteit voor 
niet tuinbouw activiteiten wordt gebruikt (aparte meters en rekeningen). 

Gebruik van nieuwe middelen tbv experimenten
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2.7 Afval management

2.7.1 Organisch afval

2.7.2 Papier

2.7.3 Kunststof/plastic

Kunststof /plastic moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

2.7.4 Chemisch afval

Chemisch afval moet verantwoord verwerkt 
worden.

2.8 Water management

2.8.1 Opvang van regenwater

2.8.2 Opvang van lekwater bij bereiding 

2.8.3 Registratie van waterverbruik

2.8.4 Druppelbevloeiing of recirculatie

2.8.5 Automatisch watergeefsysteem

2.8.6 Registratie van watergift (Verplicht)

2.8.7 Geloosd spui/drainage (Vrijwillig)
2.8.8 Hergebruikt drain (Vrijwillig)

2.9 Milieucluster
Het teeltplan van het bedrijf moet worden 
geregistreerd.

Geldt alleen voor puntenschema II, III en IV. Van toepassing voor zowel binnen- als 
buitenteelt. 

Gespoelde lege verpakkingen: apart inleveren voor verantwoorde verwerking. Tijdelijk 
gecontroleerd opslaan. Verbranden is alleen toegestaan in een incinerator die aan 
specifieke eisen voldoet. Deze zijn op te vragen bij MPS.

Hieronder verstaat MPS: batterijen, ongebruikte, verlopen 
gewasbeschermingsmiddelen, resten en verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen, overige chemische middelen, meststoffen en 
voorbehandelingsmiddelen (o.a. zilverthiosulfaat (STS)).
Verantwoord betekent geen impact op het milieu, flora en fauna, grond- en 
oppervlaktewater, bodem en volksgezondheid.
Begraven van chemisch afval is niet toegestaan.
Verzamelen en hergebruiken is niet toegestaan.

Voor dit thema kunnen punten worden verkregen door toepassing van onderstaande maatregelen (Algemene vragenlijst). 

Wanneer op minimaal 95% van het kasoppervlak het regenwater wordt opgevangen en 
wordt hergebruikt, mag "ja" worden ingevuld op het formulier. 
Alleen van toepassing voor puntenschema II, III en V.

Nvt voor buitenteelten, mag "ja" ingevuld worden op het formulier. 

Alleen van toepassing voor puntenschema II, III en IV.

Verbranden van papier is niet toegestaan, tenzij vrijkomende energie nuttig wordt 
gebruikt op bedrijf (bijv verwarmen van kas of kantine of produceren van electriciteit).

Alleen van toepassing voor puntenschema II en III.

Wanneer tenminste 95% van het kunststof afval wordt hergebruikt of gerecycled mag 
"ja"worden ingevuld op het formulier. Dit is inclusief het hergebruik en recycling door de 
plaatselijke bevolking.

Warmte van derden

Wanneer van tenminste 95% van de totale teeltoppervlakte het waterverbruik is 
geregistreerd, mag "ja" worden ingevuld op het formulier. 

Geldt alleen voor puntenschema II, III, IV en V.
Wanneer op tenminste 95% van de totale teeltoppervlakte druppelbevloeiing wordt 
toegepast, mag "ja" worden ingevuld op het formulier. 

Geldt alleen voor puntenschema IV.

Hoeveelheid water geloosd op oppervlaktewater of riool (m3).

Bij start van deelname en wanneer oppervlakte of gewas wijzigt. Dit is inclusief pacht- en 
huurgrond.

Onder milieucluster moeten ook het volgende worden geregistreerd: 

Hoeveelheid opgevangen drainwater dat wordt hergebruikt (m3).

Registratie kan middels MPS-formulier of eigen registratiesysteem. 

Wanneer het bedrijf alleen gebruik maakt van regenval voor watergift, mag "ja" worden 
ingevuld op het formulier. 

Alleen de hoeveelheid water door menselijke invloed (mechanisch) gegeven hoeft te 
worden geregistreerd (m3). 

Indien geen meters aanwezig zijn, is berekening op basis van draaiuren van de 
waterpompen ook akkoord. 

Bruto oppervlakte moet worden opgegeven, dus inclusief paden.

Papier moet verantwoord verwerkt/afgevoerd 
worden.

Hieronder verstaat MPS: isolatie, hoezen, schermmateriaal, noppen- en loopfolie, plastic 
buizen, potten, meststofzakken, druppelleidingen, plastic afval uit de kantine enz.

Hieronder wordt verstaan het scheiden, hergebruiken of begraven van kunststof/plastic.

Composteren kan op het bedrijf zelf of door een composteerbedrijf. Op bedrijf zelf: er 
moet een zichtbare plek op bedrijf zijn waar compostering plaats vindt. 
Composteerbedrijf: container van bedrijf moet aanwezig zijn en/of nota's in boekhouding.

Hieronder wordt verstaan het scheiden en/of composteren van organisch afval.

Niet registreren: Energie gebruikt voor transport (intern en extern).

Organisch afval moet verantwoord 
verwerkt/afgevoerd worden.

Wanneer tenminste 95% van het organisch afval wordt gecomposteerd of hergebruikt 
mag "ja"worden ingevuld op het formulier.

Scheiden kan op het bedrijf zelf of door een afvalverwerker. Indien door een 
afvalverwerker dient op het bedrijf een verklaring van gescheiden verwerking  aanwezig 
te zijn.

Wanneer tenminste 95% van het papier wordt hergebruikt of begraven mag "ja"worden 
ingevuld op het formulier.

Verbranden van (een deel) van het organisch materiaal wordt geaccepteerd als 
hergebruik, wanneer de vrijkomende energie nuttig wordt gebruikt voor verwarming 
(kas, huis, kantine enz.) of voor electriciteitsproductie.

Hieronder wordt verstaan het scheiden, hergebruiken of begraven van papier/karton.
Hieronder verstaat MPS: papier en karton

Hieronder verstaat MPS: plantaardig restmateriaal, potgrond, perspotjes, enz.

Voor dit thema kunnen punten worden verkregen door toepassing van onderstaande maatregelen (Algemene vragenlijst).

Alle overige brandstoffen

Levering van warmte aan derden
Teruglevering van electra
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Bolontsmetting voor derden

Tweede teeltlaag
Rolkassen

Per gewas en activiteit moeten de oppervlakte 
en de code worden geregistreerd.

2.10

2.11 Contractteelt Per perceel zijn er 2 opties:

2.12 Huur Er zijn 2 opties met betrekking tot huur:

1. Contractteelt waarbij gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden
aangeleverd door contractgever of worden doorgefactureerd door de contractnemer aan
de contractgever.
2. Contractteelt waarbij verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet
bekend zijn bij de contractgever. Er worden standaardnorm en -verbruik ingevuld. Er
moet contact worden opgenomen met het Serviceteam.

Opgeven oppervlakte milieugecertificeerd:
Milieugecertificeerd wil zeggen:

Bruto oppervlakte moet worden opgegeven, dus inclusief paden.

Bij start van deelname en wanneer oppervlakte of gewas wijzigt. Dit is inclusief pacht- en 
huurgrond.

Uitgangsmateriaal/opkweek 

Geen registratie van: Oppervlakte van de koelcel voor bewaren van geoogste bloemen  
en verkoop klaar / afleverbaar product. En oppervlaktes voor verwerking, opslag, 
kantine of huisvesting.

1. Huur waarbij gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden aangeleverd door
huurder of worden doorgefactureerd door de verhuurder aan de huurder.
2. Huur waarbij verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet bekend
zijn bij de huurder. Er worden standaardnorm en -verbruik ingevuld. Er moet contact
worden opgenomen met het Serviceteam.

(Bewaren, prepareren, enz van plantmateriaal in zowel koude als warme ruimtes, 
waarbij er sprake is van een aparte teeltfase waarin een (be)handeling plaatsvindt.)

Celgebruik

Uitgangsmateriaal dat door de MPS-ABC deelnemer zelf wordt opgekweekt is MPS-ABC 
gecertificeerd uitgangsmateriaal. Bij startende deelnemers mag de oppervlakte met zelf 
opgekweekt materiaal direct worden opgegeven.
Alleen milieugecertificeerd uitgangsmateriaal komt in aanmerking voor bonuspunten. 
Dus niet NAK-T, ISO, PD certificaten etc.

Milieugecertificeerd uitgangsmateriaal

MPS-ABC of minimaal gelijkwaardig (o.a. Milieukeur, EKO, ISO 14001 en MPS-

De oppervlakte productie afkomstig van 
gecertificeerd uitgangsmateriaal moet worden 
opgegeven

Voor de registratie van gewassen en teeltactiviteiten is een milieucluster indeling 
gemaakt.

Onder de uitgangsmateriaalclusters mag worden geregistreerd moederplanten, 
stek, weefselkweek en youngplants. 
Niet hieronder vallen: Stekken in de eindpot en halfwasmateriaal (deze vallen 
onder de productie milieuclusters)
Niet hieronder vallen: De teelt van bollen (deze vallen onder de milieuclusters 
Bollenteelt)

GLOBALG.A.P.(-Uitgangsmateriaal) of minimaal gelijkwaardig (o.a. PrimabolPlus)

Kistenbroei
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Bijlage A: Landenoverzicht

Landen Puntenschema 1) Milieuclustergroep 2)

Australië I GrAustralië
België I WEuropa
Brazilië III GrEcuCri
Canada II GrUsaCan
Chili III GrChili
China III GrChina
Colombia III GrColom
Costa Rica III GrEcuCri
Denemarken I GrDenmark
Dominicaanse Republiek III GrEcuCri
Duitsland I GrDuitsl
Ecuador III GrEcuCri
Egypte III GrAfrika
El Salvador III GrEcuCri
Engeland I WEuropa
Ethiopië III GrAfrika
Frankrijk I GrFrance
Ghana III GrAfrika
Griekenland II GrIberia
Guatemala III GrEcuCri
Honduras III GrEcuCri
Ierland I WEuropa
India III GrIndSriL
Indonesie III GrIndSriL
Israel IV GrIsrael
Italië I WEuropa
Japan V GrJapan
Kenia III GrAfrika
Maleisië III GrIndSriL
Marokko III GrAfrika
Mexico III GrEcuCri
Nederland I WEuropa
Nicaragua III GrEcuCri
Noorwegen I GrDenmark
Peru III GrEcuCri
Polen I WEuropa
Portugal I GrIberia
Rusland I WEuropa
Rwanda III GrAfrika
Spanje II GrIberia
Sri Lanka III GrIndSriL
Taiwan V GrJapan
Tanzania III GrAfrika
Turkije I WEuropa
Uganda III GrAfrika
Verenigde Staten II GrUsaCan
Vietnam III GrVietnam
Zambia III GrZimZam
Zimbabwe III GrZimZam
Zuid-Afrika III GrAfrika
Zuid-Korea V GrJapan
Zweden I GrDenmark
Zwitserland I WEuropa
1) Zie 0.6d van het certificatieschema
2) Verwijst naar milieuclustergroep waarin de milieuclusters zijn opgenomen die
kunnen worden geregistreerd in het betreffende land.
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Bijlage C: NL MPS-ABC Sanctiereglement
1.

Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie
1.1 Ingeleverde gegevens komen overeen met 

werkelijke verbruiksgegevens
Gegevens komen niet overeen 
met werkelijke 
verbruiksgegevens (‘veel 

afwijkingen’)1

* Schriftelijke waarschuwing
* Binnen 1 jaar nieuwe
bedrijfscontrole op kosten MPS

2.

Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie

Registratiegegevens komen 
niet overeen met werkelijke 
verbruiksgegevens;

- Weinig afwijkingen 1 Puntenverschil 0 – 5
* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door CI

Puntenverschil 5,1 – 10
* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door CI
* Binnen 1 jaar nieuwe
themacontrole op kosten
deelnemer
  Puntenverschil 10,1 of meer
* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door CI
* Binnen 1 jaar nieuwe
bedrijfscontrole op kosten
deelnemer

2.2 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Veel afwijkingen.

* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door CI
* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.
* Binnen 1 jaar nieuwe
bedrijfscontrole op kosten
deelnemer

2.3 Ingeleverde gegevens komen overeen met 
analyse gegevens monstername.

Registratiegegevens komen 
niet overeen met analyse 
gegevens monstername. 

* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door deelnemer.
* Binnen 1 jaar nieuwe
monstername controle op
kosten deelnemer

2.4 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Registratiegegevens komen
niet overeen met analyse
gegevens monstername.

* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door deelnemer.
* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.
* Binnen 1 jaar nieuwe
monstername controle op kosten
deelnemer.

2.1

Bureaucontrole, themacontrole en (volledige) bedrijfscontrole

Monstername controle

Initiële bedrijfscontrole

Controle gegevens

- Veel afwijkingen1

Ingeleverde gegevens komen overeen met 
werkelijke verbruiksgegevens
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3.
Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie

3.1 Moet worden voldaan aan voorwaarden 
wederverkoop.

Er wordt niet voldaan aan de 
eisen van wederverkoop.

* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door CI,
* Geen kwalificatie gedurende 12
weken
* Binnen 1 jaar nieuwe
bedrijfscontrole op kosten
deelnemer

3.2 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Er wordt niet voldaan aan de
eisen van wederverkoop.

* Geen kwalificatie gedurende 52
weken.

4.
Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie

4.1 Gebruiksvoorschrift van collectieve merk 
MPS wordt nageleefd.

Overtreding gebruiksvoorschrift * Schriftelijke waarschuwing

* Ontzegging van gebruik van
vignet totdat deze is aangepast

* Corrigerende maatregelen door
deelnemer binnen 3 maanden

* Publicatie van overtreding met
MPS-nummer van de kweker in
de nieuwsbrieven en op de
website totdat juiste vignet wordt
gebruikt.

* oplegging van een boete met
een maximum van € 450,--- voor
iedere overtreding.

4.2 Corrigerende maatregelen zijn 
niet of niet aantoonbaar 
uitgevoerd binnen de gestelde 
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.

4.3 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Corrigerende maatregelen zijn
niet of niet aantoonbaar
uitgevoerd binnen de gestelde
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 52
weken.

5.

Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie
5.1 Deelnemer mag alleen middelen met 

werkzame stoffen die zijn toegestaan 
binnen MPS-ABC gebruiken of in bezit 
hebben. 

Middel met werkzame stof die 
niet is toegestaan binnen MPS-
ABC gebruikt en wel 
geregistreerd.

* Schriftelijke waarschuwing
* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.

5.2 Middel met werkzame stof die 
niet is toegestaan binnen MPS-
ABC gebruikt en niet 
geregistreerd.

* Schriftelijke waarschuwing
* Correctie door deelnemer
* Geen kwalificatie gedurende 12

weken.
* Binnen 1 jaar monstername op
kosten deelnemer

5.3 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
Middel met werkzame stof die 
niet is toegestaan binnen MPS-
ABC gebruikt en niet 
geregistreerd.

* Geen kwalificatie gedurende 52
weken.

Controle gewasbeschermingsmiddelen en MPS-Zwartelijst (bureaucontrole, themacontrole,  volledige 
bedrijfscontrole en monstername)

Wederverkoop

Gebruik van MPS-uitingsvormen
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5.4 Middel met werkzame stof die 
niet is toegestaan binnen MPS-
ABC in bezit.

* Schriftelijke waarschuwing
* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.

6.
Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie

6.1 Moet worden voldaan aan de voorwaarden 
van het Groepslabel.

Er wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden van het 
Groepslabel.

* Schriftelijke waarschuwing
* Geen Groepslabel

7.
Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie

7.1 Is alleen toegestaan met vergunningen. Vergunningen zijn niet 
aanwezig.

* Schriftelijke waarschuwing
* Corrigerende maatregelen door
deelnemer binnen 3 maanden

7.2 Corrigerende maatregelen zijn 
niet of niet aantoonbaar 
uitgevoerd binnen de gestelde 
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.

7.3 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Corrigerende maatregelen zijn
niet of niet aantoonbaar
uitgevoerd binnen de gestelde
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 52
weken.

8.

Voorschrift Afwijking voorschrift Sanctie
8.1 Op het bedrijf moet een klachtenregistratie 

aanwezig zijn. 
Klachtenregistratie is niet 
aanwezig.

* Schriftelijke waarschuwing
* Corrigerende maatregelen door
deelnemer binnen 3 maanden.

8.2 Corrigerende maatregelen zijn 
niet of niet aantoonbaar 
uitgevoerd binnen de gestelde 
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 12
weken.

8.3 Iedere volgende constatering  
binnen 2 jaar van:
- Corrigerende maatregelen zijn
niet of niet aantoonbaar
uitgevoerd binnen de gestelde
termijn.

* Geen kwalificatie gedurende 52
weken.

9.

Voetnoten:

1 De mate van afwijking, gedefinieerd in puntenverschil (puntenverschil in kwalificatie vóór en ná de controle), is bepalend voor de op te leggen sancties en 
de vorm van de evt. nieuwe op te leggen controle:  CI behoudt het recht om bij de beoordeling af te wijken van het puntenverschil als maat voor de 
afwijking.

CI behoudt het recht om bij de beoordeling af te wijken van het puntenverschil als maat voor de afwijking.

Snijgroen uit het wild

Klachtenregistratie

Algemeen
Indien een deelnemer binnen 4 jaar tweemaal de sanctie ‘geen kwalificatie gedurende 52 weken’ (ongeacht 
voor welke afwijking op een voorschrift van dit sanctiereglement) opgelegd heeft gekregen, zal dit leiden tot 
definitieve beëindiging van deelname voor de deelnemer.

Groepslabel
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