Certificatieschema MPS-ABC
Termen en Definities

Het certificatieschema MPS-ABC bestaat uit de volgende documenten:
-

Certificatiecriteria MPS-ABC
Werkwijze en Spelregels
Termen en definities
MPS-Governance
MPS-Zwarte lijst werkzame stoffen
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Termen en Definities MPS-ABC
Actuele registratie

Een verbruiksregistratie is actueel wanneer alle verbruiken
gedurende een MPS-periode binnen 5 werkdagen na het
verstrijken van de MPS-periode op toepassingsniveau zijn
geregistreerd.

Agrarische activiteiten

-

-

Teelt van snijbloemen, snijgroen, potplanten,
boomkwekerijproducten, vaste planten, bolbloemen
(broeierij), bloembollen (bollenteelt), trekheesters, fruit,
groenten, kruiden, akkerbouwgewassen en
uitgangsmateriaal
Bewaren (gekoeld) van producten
Drogen/bewaren (ook in ijs) en prepareren (m.n. bollen)
Ontsmetten van producten
Ontsmetten van de kas, het fust, zaaibakken, etc.
Verwerken/bewaren van producten uit de natuur
Weefselkweek

A-staal

Deel van het monster wat door het laboratorium gebruikt
wordt voor de eerste analyse.

Bedekte teelt

Teelt van producten in permanente opstanden van glas en/of
kunststof. (Netten- en/of gaaskassen vallen onder onbedekte
teelt).

Bedrijf

Een aparte juridische entiteit met een zelfstandige
boekhouding.

Bedrijfskenmerken

Kenmerken die invloed hebben op het milieurisico van een
werkzame stof als gevolg van emissie naar de leefomgeving.
Voorbeelden zijn wel/niet recirculeren, bedekte/onbedekte
teelt en de aanwezigheid van vanggewas, een teeltvrije zone of
een windscherm.

Bedrijfsnorm

Het gewogen gemiddelde van de milieuclusternormen van de
op het bedrijf geteelde gewassen, waarbij rekening wordt
gehouden met de teeltoppervlakten en de tijdsduur van de
teelt van de gewassen.

B-staal

Deel van het monster wat door het laboratorium gebruikt
wordt voor de her-analyse.

Betrouwbaarheidsindex

Methodiek om de betrouwbaarheid van de registratie van een
individuele deelnemer vast te stellen.

Calorische waarde (gas)

De hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas.

CI

Certificerende Instelling: Organisatie die op basis van een
licentieovereenkomst met MPS bevoegd is de controles op de
naleving van de eisen van het certificatieschema uit te voeren
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en het recht is verleend op toekenning van MPS-ABC
certificaten.
Certificaat

Het document, uitgegeven door de CI, waarmee kenbaar wordt
gemaakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het
op het certificaat omschreven bedrijf in overeenstemming
handelt met de eisen zoals vermeld in de certificatie criteria
MPS-ABC en op grond waarvan het recht op het voeren van
een MPS-ABC certificaat wordt verkregen.

Certificering

Het toekennen van het MPS-ABC certificaat aan de deelnemer
door de CI wanneer aan de eisen zoals vermeld in de
certificatie criteria MPS-ABC wordt voldaan.

Contractnemer

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

Deelnemer

Klant die meedoet aan certificatieschema MPS-ABC.

Deelregistratie

Een aparte registratie die wordt gebruikt om het verbruik van
een bepaald deel van het bedrijf te registreren. Dit kan een
andere vestiging zijn, maar ook bedekte of onbedekte teelt of
een bepaald gewas. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen
wordt minimaal één deelregistratie per vestiging gehanteerd.

Gewas

Een gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de
productie van bloemen/planten in de land- en tuinbouw.
Voorbeelden van een gewas zijn roos, chrysant, gerbera,
anthurium, tulp, kalanchoë, kurkuma, etc.

Gewasgroep

Een gewasgroep is een groep van gelijksoortige gewassen
(plantensoorten). Voorbeelden zijn: snijbloemen, potplanten,
perkplanten, etc.

Grenswaarde

De grenswaarde is een residuniveau in mg/kg. Indien het
aangetroffen residuniveau van een werkzame stof hoger is dan
de grenswaarde, wordt aangenomen dat de betreffende
werkzame stof is toegepast en dus geregistreerd dient te zijn.

Indirecte route

Werkzame stoffen die niet door de deelnemer zijn toegepast
maar wel worden terugvonden in het gewas doordat deze
bijvoorbeeld aanwezig waren in oppervlaktewater.

Kwalificeren

Het berekenen van de A+, A, B of C kwalificatie op basis van
het aantal door de deelnemer behaalde punten.

Landelijke toelating

Heeft betrekking op gewasbeschermingsmiddelen en
werkzame stoffen. Landelijk toegelaten betekent dat het
gebruik van het betreffende gewasbeschermingsmiddel (of
werkzame stof) is toegestaan in het land van toepassing.
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Milieu-gecertificeerd
uitgangsmateriaal

Uitgangsmateriaal afkomstig van leveranciers van
uitgangsmateriaal die zijn gecertificeerd op het gebied van
milieu.

Monsteranalyse

Het opsporen van de aard (kwalitatieve analyse) en de
hoeveelheid (kwantitatieve analyse) van de bestanddelen van
een stof.

Monstername

Het nemen van een steekproefsgewijs monster uit gewas, de
vrucht, bodem of substraat.

MPS

Eigenaar van de MPS-schema’s.

MPS-kwartaal

Omvat 3 of 4 aaneengesloten MPS-periodes:
MPS-kwartaal 1 = MPS-periode 1 t/m 4
MPS-kwartaal 2 = MPS-periode 5 t/m 7
MPS-kwartaal 3 = MPS-periode 8 t/m 10
MPS-kwartaal 4 = MPS-periode 11 t/m 13.

MPS-nummer

Uniek nummer dat wordt toegekend aan de deelnemer.

MPS-periode

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

Omgevingsfactoren

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

Omrekeningsfactor (gas)

De correctie op de gemeten hoeveelheid van het gas i.v.m.
druk en temperatuur. Deze omrekeningsfactor staat (meestal)
vermeld op de energierekening.

Onafhankelijke monstername

Een monstername uitgevoerd door:
- Een medewerker van MPS;
- Een door MPS aangewezen auditor of;
- Een door MPS ingehuurde persoon
Die geen relatie heeft met het betreffende bedrijf waardoor
een integriteitsprobleem zou kunnen spelen en die vrije
toegang krijgt tot de teeltlocaties van de teler.

Onbedekte teelt

Teelt in de openlucht, in gaas- of nettenkassen/-hallen en/of
onder tijdelijke bedekking zoals plastic folie, vliesdoek, plastic
tunnels, etc.
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Onbeteelde oppervlakte

Tijdelijk onbeteelde oppervlakte, die wel direct als
teeltoppervlakte beschikbaar is. Tijdelijk wil zeggen tussen één
en zes maanden. Teeltwisseling valt hier niet onder.
Bloementuinen, braakliggende terreinen, weides/grasvelden,
etc. vallen niet onder onbeteelde oppervlakte en kunnen niet
als oppervlakte geregistreerd worden in het teeltplan.

Onderaannemer

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

Producten uit de natuur

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.

Productielocatie

Locatie in eigendom of gehuurd door één juridische entiteit. Er
kunnen meerdere gewassen op één locatie worden geteeld.

Registratie

Het geheel van de Algemene vragenlijst, registratievoorkeuren,
teeltplan, energiemeters en verbruiken geregistreerd in de
MPS-registratieomgeving.

Teeltplan

Overzicht van percelen en gewassen die aanwezig zijn op een
deelregistratie.

Vestiging

Een zelfstandige productievestiging op een ander adres (met
o.a. een eigen warmtevoorziening, meststoffeninstallatie en/of
gewasbeschermingsmiddelen- en/of meststoffenvoorraad). Een
vestiging kan uit meerdere deelregistraties bestaan.

Volledige boekhouding

Compleet dossier van alle facturen en aankoopnota’s over de
gehele auditperiode.

Wederverkoop

Tuinbouwproducten die worden ingekocht om het eigen
aanbod aan te vullen met de intentie deze snel door te
verkopen.

Werkzame stof

Een bestanddeel van een gewasbeschermingsmiddel. De
werkzame stof bepaalt het beschermings-/bestrijdingseffect
van een gewasbeschermingsmiddel.
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