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1.0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

1.1. Termen en definities 

Termen Definities 

Actuele registratie Registreren en naar MPS versturen van de toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel binnen 48 uur na toepassing van het 
middel. 

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

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 teelt, onbedekte teelt of een 
bepaald gewas. 

Gewasbeschermingsmiddelen Een gewasbeschermingsmiddel is een mengsel met een of meer 
werkzame stoffen bestemd om te worden gebruikt om: 
- planten of plantaardige producten te beschermen tegen

schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen;
- levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet

gaat om voedende stoffen;
- plantaardige producten te bewaren;
- ongewenste planten te doden;
- delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van

planten te remmen of te voorkomen.
(Bron Ctgb) 

Grenswaarde 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. 

Monstername Het nemen van een monster van een gewas, vrucht, de bodem, 
water of substraat. 

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.

Periode Termijn van 4 weken 

Product en productgroep Een gewas of gewasgroep. 
- 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, begonia, kurkuma, campanula,
etc.

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

Risicoanalyse gewasbescherming door MPS Verschillende (combinaties) van factoren in de teeltketen hebben 
invloed op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee 
beïnvloeden ze het risico van het voorkomen van (ongewenst) 
residu op het betreffende product.  Het gaat hierbij om factoren als 
uitgangsmateriaal, teeltsnelheid, weersomstandigheden, insecten- 
en plaagdruk. 
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Door middel van een door MPS uitgevoerde ‘risicoanalyse 
gewasbescherming’ worden de risico’s van het voorkomen van 
ongewenst residu geanalyseerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld 
of extra monsternames noodzakelijk zijn om betrouwbaarheid van 
MPS-ProductProof te waarborgen. 

Sierteeltproducten Snijbloemen, bolbloemen, potplanten, snijgroen, boomkwekerij 
producten, vaste planten, bloembollen en -knollen. 

Teler Iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met het telen van een 
plantaardig product. 

Wederverkoop 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, met een 
maximum van 4 maanden. (Voorbeeld: voor een teeltduur van 2 jaar 
geldt dus niet 8 maanden (= 1/3) maar 4 maanden (=maximum). 

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

Wettelijk toegelaten Heeft betrekking op gewasbeschermingsmiddelen en werkzame 
stoffen. 
Wettelijk toegelaten betekent dat het gebruik van het betreffende 
gewasbeschermingsmiddel (of werkzame stof) is toegestaan in het 
betreffende land van productie in de betreffende teelt. 

1.2. Toepassingsgebied 
a. De tool MPS-ProductProof is van toepassing op sierteeltproducten en hun uitgangsmateriaal.
b. De eisen hebben betrekking op de registratie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en

op het voorkomen van ongewenste werkzame stoffen op en in sierteeltproducten.

1.3. Doel van MPS-ProductProof 
MPS-ProductProof is een tool die op productniveau beoogt transparantie te creëren door een betrouwbaar 
inzicht te geven in de toepassing van werkzame stoffen tijdens de productie van het product en de 
(mogelijke) aanwezigheid van niet gewenste werkzame stoffen in en op het product. 

Met de tool MPS-ProductProof kan een teler aantonen dat er, met inachtneming van de grenswaarde; 

• alleen werkzame stoffen zijn gebruikt die wettelijk zijn toegelaten in de betreffende teelt van het
product,

• geen werkzame stoffen zijn gebruikt die op de ‘MPS-Zwarte lijst werkzame stoffen’ staan

• geen werkzame stoffen zijn gebruikt die zijn klanten niet toestaan om te gebruiken en dat die ook
niet voorkomen in of op zijn product.

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

Belanghebbenden van MPS (tijdelijk) ontheffing worden verleend, indien naar zijn oordeel
i. het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd, of

ii. als kan worden aangetoond dat op andere wijze  aan de voorwaarden wordt voldaan.
De ontheffing mag er niet toe leiden dat wettelijke bepalingen worden overtreden of genegeerd. 

b. Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende toekenning van MPS-
ProductProof, kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
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c. De ontheffing wordt schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de betreffende teler. De ontheffing
moet bewaard worden door de teler en beschikbaar zijn bij eventuele controles.

1.5. Aansprakelijkheid 

a Deelname aan MPS-ProductProof is geheel voor eigen risico van de teler. MPS spant zich in om de 
inhoud van de gegevens op haar website/klantportal met betrekking tot MPS-ProductProof actueel 
te houden en daarop een zo accuraat mogelijke weergave van de klassificaties van (de producten 
van) de telers weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de site onvolledig 
is danwel dat er onjuiste informatie op voorkomt. MPS is hiervoor niet aansprakelijk te stellen, wat 
de aard van de schade ook mocht zijn, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
MPS. De teler vrijwaart MPS ook tegen aanspraken dienaangaande van derden, waaronder met 
name ook begrepen worden de klanten van de teler die de teler via de website/klantportal van 
MPS inzage in zijn specifieke (product-)gegevens heeft gegeven. 

b Het gebruik van de website/klantportal van MPS is geheel voor eigen risico van de teler. MPS is op 
geen enkele manier aansprakelijk voor storingen in het functioneren van haar website/klantportal, 
van welke aard die ook mogen zijn, en voor de schade en/of claims die uit het disfunctioneren van 
de website/klantportal  voor de teler voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van MPS. De teler vrijwaart MPS tegen aanspraken van derden, waaronder met 
name ook begrepen worden de klanten van de teler die de teler via de website/klantportal van 
MPS inzage in zijn specifieke (product-) gegevens heeft gegeven. 

1.6. MPS-ProductProof - systematiek 

a. Uitgangspunten MPS-ProductProof tool
MPS-ProductProof kan alleen worden uitgevoerd, indien voor het land waar het betreffende product wordt
geproduceerd;

i. Bij MPS bekend is welke werkzame stoffen wettelijk zijn toegelaten om als
gewasbeschermingsmiddel te worden toegepast in de teelt van het betreffende product.

ii. Onafhankelijke monstername (praktisch) toegepast kan worden op de locatie waar de productie
plaats vindt.

iii. De gewasmonsters geanalyseerd kunnen worden in een laboratorium dat voldoet aan de
kwaliteitseisen van MPS (zie 1.9b-vii).

b. Uitgangspunten teler
o De teler is in staat om een actuele registratie uit te voeren van toegepaste

gewasbeschermingsmiddelen.
o De teler verklaart;

▪ geen werkzame stoffen toe te passen die op de actuele ‘MPS-Zwarte lijst werkzame
stoffen’ staan (voor de actuele versie zie http://www.my-mps.com/certificaten-
producent/mps-abc).

▪ geen werkzame stoffen toe te passen die wettelijk niet zijn toegelaten in het land van teelt
van het betreffende product. Hij kan op verzoek aantonen dat de (aangetroffen) werkzame
stoffen, voor zijn product zijn toegelaten in het land waar het betreffende product geteeld
wordt.

c. Inventarisatie (aanmelding)
Na aanmelding van de teler als klant voor MPS-ProductProof dient de teler een inventarisatie te maken van
(de inrichting van) het bedrijf, de geteelde producten en welke producten onder MPS-ProductProof zullen
worden gebracht. De inventarisatie wordt afgerond met het invullen van het “Intakeformulier MPS-
ProductProof” (zie ook punt 1.8).

http://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-abc
http://www.my-mps.com/certificaten-producent/mps-abc
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Vervolgens wordt door MPS een risicoanalyse uitgevoerd voor de aangemelde producten op het 
voorkomen van niet gewenste werkzame stoffen.  
Op basis van de inrichting van het bedrijf, de aangemelde producten en de risicoanalyse wordt het aantal te 
nemen monsters vastgesteld en wordt een offerte opgesteld. Tevens ontvangt de teler instructie hoe de 
actuele registratie dient te worden ingericht en uitgevoerd. 

d. Registratie
De teler houdt een actuele registratie bij van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen voor de
producten die onder MPS-ProductProof vallen.

e. Monstername en verwerking resultaat
Regelmatig worden monsters genomen tijdens de teelt van de aangemelde producten. De hoeveelheid
monsters wordt vooraf door MPS vastgesteld (zie 1.6c Inventarisatie) en in de offerte kenbaar gemaakt.
De monsters worden genomen om de betrouwbaarheid van de registratie te waarborgen en voor de
transparantie met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van niet gewenste werkzame stoffen.

Het nemen van een monster wordt gepland door een MPS medewerker en uitgevoerd door een 
onafhankelijke persoon die geen relatie heeft met het betreffende bedrijf waardoor een 
integriteitsprobleem zou kunnen spelen. Het betreffende MPS-ProductProof bedrijf krijgt geen 
aankondiging van de monstername. Voor het op de juiste manier nemen van een monster heeft MPS een 
monsterprotocol opgesteld. Dit protocol is op te vragen bij MPS. 

De monsters worden geanalyseerd door een door MPS aangewezen laboratorium wat voldoet aan de eisen 
van MPS (zie 1.9b-vii). 
De resultaten (analyserapport) van de uitgevoerde monstername worden binnen 5-10 werkdagen door het 
laboratorium gerapporteerd aan MPS. MPS verwerkt het analyserapport binnen 2-3 werkdagen na 
ontvangst. (zie 1.9b-ii). Hierbij worden de aangetroffen werkzame stoffen vergeleken met de registratie van 
de toegepaste werkzame stoffen op het product. Tevens vindt er een controle plaats op de aanwezigheid 
van werkzame stoffen die geen toelating hebben voor het product in het land van teelt van het product en 
of op de MPS-Zwarte lijst werkzame stoffen staan. Als laatste vindt er een check plaats op de aanwezigheid 
van door afnemers van de teler niet gewenste werkzame stoffen (werkzame stoffen op Retail lijstjes). 
De teler kan het resultaat via de MY-MPS Tradeportal inzien en delen met zijn klanten. 

1.7. MPS-ProductProof - eisen 
a. Het product en de teler moeten voldoen aan de Algemene eisen (zie punt 2.0)
b. Er mogen alleen toegestane gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen worden toegepast (zie

2.8 en 2.9).
c. Indien een teler een gewasbeschermingsmiddel  of werkzame stof gebruikt waardoor niet meer wordt

voldaan aan de eisen 2.8 en 2.9 zal de teler dit per omgaande moeten melden middels de actuele
registratie.

d. Voor een eerste toekenning van MPS-ProductProof dient minimaal 3 aaneengesloten perioden een
actuele registratie te zijn gevoerd en 2 monsternames te zijn uitgevoerd.

e. Indien de teelt langer dan 12 perioden wordt onderbroken dient MPS-ProductProof opnieuw te worden
opgestart (zie 1.7d).

1.8. Intakeformulier MPS-ProductProof 
a. De teler is verplicht het intakeformulier naar waarheid in te vullen. Onderwerpen op het intake

formulier zijn o.a.;
o Alle geteelde producten van het bedrijf
o Producten die onder MPS-ProductProof vallen
o Contactpersoon van het bedrijf voor MPS-ProductProof
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o Oppervlakte die onder MPS-ProductProof valt
o De vestigingen die onder MPS-ProductProof vallen
o Teeltplan van product(en) die onder MPS-ProductProof vallen (startweek teelt, start

afleveren van het product en laatste week van teelt)
b. Meldingsplicht

i. Indien zich gedurende het teeltseizoen wijzingen voordoen met betrekking tot het
teeltplan (start teelt, start afleveren en/of laatste week van de teelt), zoals opgegeven via
het “Intakeformulier MPS-ProductProof”, dan dient de teler dit binnen 48 door te geven
aan MPS.

ii. Het niet op tijd doorgeven van de wijzigingen met betrekking tot het teeltplan kan er toe
leiden dat er geen monster kan worden genomen. Dit zal gevolgen hebben voor de status
MPS-ProductProof. Ook zullen eventuele extra kosten die MPS moet maken voor rekening
van de teler zijn.

iii. Wijzigingen van overige informatie zoals aangegeven op het “Intakeformulier MPS-
ProductProof”, dient de teler zo snel mogelijk door te geven aan MPS.

1.9. Controle 
De controle op het voldoen aan de voorwaarden van MPS-ProductProof bestaat uit de controle van de 
registratie en monstername. 
a. Controle registratie.

i. Gecontroleerd wordt of de registratie op tijd is ingeleverd en geen werkzame stoffen zijn gebruikt
(geregistreerd) die op de MPS-Zwarte lijst staan en/of in het betreffende teeltland wettelijk niet
zijn toegelaten in de teelt van het betreffende product(groep).

ii. Deze controle wordt uitgevoerd door medewerkers van MPS.
b. Monstername.

i. Op basis van de inrichting van het bedrijf van de teler, de aangemelde producten en de
risicoanalyse wordt het aantal te nemen monsters vastgesteld.

ii. Gecontroleerd wordt of de in het gewasmonster gevonden werkzame stoffen zijn geregistreerd
en of deze op de MPS-Zwarte lijst staan, wettelijk zijn toegelaten in de teelt van het betreffende
product in het teeltland en of zij op (specifieke) Retail-lijsten staan.

iii. Onbetrouwbare registratie kan er toe leiden dat (een) extra monster(s) moeten worden
genomen. Dit wordt bepaald door MPS en medegedeeld aan de teler. De extra kosten zijn voor
rekening van de teler.

iv. Alleen onafhankelijke monsternamen die door of namens MPS worden uitgevoerd worden voor
MPS-ProductProof geaccepteerd.

v. Op verzoek van de teler moet de monsternemer zich kunnen legitimeren.
vi. Voor alle monsternamen voor residuonderzoeken geldt dat deze dienen te voldoen aan de

wettelijke normen die van toepassing zijn volgens de EU-richtlijnen.
vii. Eisen laboratoria:

De laboratoria die de analyses uitvoeren moeten;
a. gebruik maken van de meest up to date analysemethoden met een detectiegrens van

minimaal 0,01 mg/kg,
b. zijn geaccrediteerd volgens ISO17025,
c. werkzame stoffen van de MPS-Analyse lijst Werkzame stoffen kunnen aantonen,
d. de analyse binnen 5-10 werkdagen uitvoeren en terugkoppelen aan MPS,
e. in de analyserapporten moet per gevonden werkzame stof het aangetroffen gehalte (mg/kg)

worden vermeld.
viii. De resultaten van de analyse worden verwerkt door medewerkers van MPS.

1.10. Sancties 
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Een teler kan de status MPS-ProductProof worden ontnomen indien (uit de controle) blijkt dat niet aan de 
Algemene eisen van MPS-ProductProof wordt voldaan. De sancties zijn opgenomen in onderdeel 2.0 van dit 
Reglement. 
Indien in het kader van MPS-ProductProof afwijkingen worden geconstateerd met betrekking tot eisen van 
MPS-ABC, dan zal dit (ook) leiden tot een sanctie in MPS-ABC.  

1.11. Financieel - offerte 
a) MPS stelt een offerte op voor maximaal één jaar (kalenderjaar).
b) Door ondertekening van de offerte verklaart de teler zich akkoord met de kosten, looptijd en het

reglement van MPS-ProductProof. De teler gaat daarmee een overeenkomst aan voor het tijdvak
genoemd in de offerte.

c) Na ondertekening van de offerte worden de volledige kosten verschuldigd en gefactureerd.
d) Na afloop van het in de offerte genoemde tijdvak wordt de overeenkomst niet automatisch verlengd.

MPS zal hiervoor uiterlijk 1 maand voor afloop contact opnemen met de klant.

1.12. Wijzigingen 
a. Het Bestuur van MPS is, na advies van het College van Belanghebbenden, bevoegd tot wijziging van dit

Reglement. Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit
Reglement wordt verwezen wijzigen, worden die wijzigingen eveneens onderdeel van de toepasselijke
regels.

b. De teler ontvangt bericht over wijzigingen van het reglement zolang hij als deelnemer aan MPS-
ProductProof staat geregistreerd.

1.13. Publicatie 
a. Een afschrift van de actuele versie van dit reglement is te downloaden van www.my-mps.com.
b. MPS draagt zorg voor de publicatie van een actueel overzicht van MPS-ProductProof bedrijven en hun

producten die onder MPS-ProductProof vallen via het openbare gedeelte van de MPS website
www.my-mps.com. Met het ondertekenen van de offerte geeft de teler toestemming voor
openbaarmaking van deze gegevens.

c. Aanvullende MPS-ProductProof informatie (zoals (niet-) geregistreerde werkzame stoffen, werkzame
stoffen in de monstername en status (categorie) kan de teler delen met zijn klanten door deze toegang
te verlenen tot zijn afgeschermde gedeelte in MY-MPS/Trade Portal.

d. Het is bedrijven, die met betrekking tot een product voldoen aan de eisen van MPS-ProductProof,
toegestaan om dat te communiceren middels de tekst “wij voldoen aan de eisen van MPS-
ProductProof”, maar alleen voor zover deze tekst specifiek aan het betreffende product gekoppeld is.
Voor meer gegevens kunnen de bedrijven verwijzen naar de Trade Portal.

1.14. Klachtenprocedure 
Indien een teler het niet eens is met een beslissing van MPS inzake de toepassing van bovenstaande regels 
dan wel de uitvoering van enig onderdeel van MPS-ProductProof, dan kan de teler een klacht indienen bij 
de afdeling Service en Support.  
Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan beslist de directeur van MPS. Tegen dit besluit staat 
beroep open bij het College van Beroep MPS, conform het daarvoor opgestelde reglement. Plaats van de 
behandeling van het beroep is Nederland. De uitspraak van het College van Beroep MPS is bindend. 
Gedurende de periode van geschil is MPS bevoegd tot het opschorten van de status MPS-ProductProof. 

http://www.my-mps.com/
http://www.my-mps.com/
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2.0  ALGEMENE EISEN 

Eis Interpretatie Afwijking Sanctie 
2.1 “Intakeformulier MPS-ProductProof” naar 
waarheid ingevuld. 

Informatie is correct (productnaam, aantal 
vestigingen, adres vestigingen, contactpersoon, 
start teelt, einde teelt en start afleveren etc.. 

Intakeformulier niet naar waarheid 
ingevuld. 

Algemene informatie intakeformulier 
is niet meer correct. 

Informatie teelt (einde teelt en/of start 
afleveren) niet (meer) correct. 

Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is 
opgelost. 
Eventuele extra kosten worden 
doorbelast naar de teler. 

Waarschuwing en correctie door teler. 
Eventuele extra kosten worden 
doorbelast naar de teler. 

Waarschuwing en correctie door teler. 
Eventuele extra kosten worden 
doorbelast naar de teler. 

2.2 Betalingsverplichtingen voldaan. De betalingsverplichtingen jegens MPS inzake 
MPS-ProductProof 

Betalingsverplichting wordt niet 
nagekomen. 

Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is 
opgelost. 

2.3 Een ondertekend exemplaar van de 
offerte MPS-ProductProof moet in het bezit 
zijn van MPS. 

Door het tekenen van de offerte gaat de klant ook 
akkoord met het reglement 

Geen ondertekend exemplaar van een 
offerte bij MPS aanwezig. 

Geen opstart MPS-ProductProof totdat 
de afwijking is opgelost. 

2.4 Voor ieder aangemeld product is 
deelname aan MPS-ProductProof verplicht 
voor de gehele productie van dat product 
door het bedrijf. 

* Een teler kan deelnemen aan
MPS-ProductProof met al zijn producten, met één
product(groep) of meerdere producten/
productgroepen.
*Indien een product op meerdere vestigingen
wordt geteeld dan dienen de producten van al die
vestigingen onder MPS-ProductProof te worden
gebracht.
*Het is niet mogelijk om slechts een deel van het
product onder MPS-ProductProof te brengen.

Niet alle aangemelde producten of niet 
de gehele productie van een 
aangemeld product wordt onder MPS-
ProductProof geteeld. 

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is
opgelost.
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(bijvoorbeeld van één vestiging of een deel van de 
vestiging).  

Eis Interpretatie Afwijking Sanctie 
2.5 MPS-ProductProof is een registratietool 
op productniveau (vervolg) 

Uitzondering op de regel, zijn duidelijk te 
onderscheiden cultivars van een product (bv. witte 
roos en rode roos).  
* Duidelijk wil zeggen: voor een leek in een
oogopslag. De teler dient hier wel schriftelijk
toestemming voor te vragen van MPS.

2.6 Wederverkoop van  
MPS-ProductProof producten is alleen 
toegestaan indien die producten ook voldoen 
aan MPS-ProductProof. 

Van alle wederverkoopproducten is inzichtelijk van 
welk bedrijf/bedrijven de producten afkomstig zijn 
(tracering) en de producten voldoen aan de eisen 
van MPS-ProductProof 

Wederverkoop voldoet niet aan de 
voorwaarden van traceerbaarheid 
en/of  de eisen van MPS-ProductProof 

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof voor het betreffende
product, voor de duur van 90 dagen.
* Maatregelen door teler ter
voorkoming van de afwijking in de
toekomst.

2.7 Deelname aan MPS-ABC en minimaal 
MPS-C kwalificatie. 

Voldoen aan alle eisen voor MPS-C kwalificatie in 
het schema MPS-ABC. 

Bedrijf doet niet mee aan 
MPS-ABC. 

Bedrijf is MPS-D of Non Qualified. 

Opstarten MPS-ProductProof is niet 
mogelijk. 

Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is 
opgelost. 

2.8 Het bedrijf zal zijn volledige medewerking 
verlenen om het vrije nemen van monsters 
mogelijk te maken. 

Het bedrijf dient in alles mee te werken dat de 
monsters volgens het monsternameprotocol van 
MPS genomen kunnen worden. 

Teler werkt niet voldoende mee aan 
het nemen van onafhankelijke 
monstername. 

Het nemen van een monstername was 
om praktische redenen niet mogelijk 
en monsternemer moest onverrichte 
zaken vertrekken. 

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is
opgelost.
* Eventuele extra kosten worden
doorbelast aan de teler.

* Waarschuwing en oplossen afwijking
door de teler, zodat binnen max. 2
weken alsnog een monster kan
worden genomen.
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(voorbeelden; product is niet (meer) 
aanwezig, verkeerde adres opgegeven, 
geen begeleiding, geen toegang  

Het aantal afgesproken monsters kan 
niet worden genomen. 

* Eventuele extra kosten worden
doorbelast aan de teler.

Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is 
opgelost. 

Eis Interpretatie Afwijking Sanctie 

2.9 Bijhouden van een actuele registratie van 
alle toegepaste gewasbeschermings-
middelen op productniveau en per vestiging 
waar het product geteeld wordt. 

* Actueel wil zeggen binnen 48 uur na toepassing
van het gewasbeschermingsmiddel.
* Per product(groep) waarvoor wordt
deelgenomen aan MPS-ProductProof dient een
aparte actuele registratie te worden gevoerd.
* Indien een product op meerdere vestigingen
wordt geteeld dient voor de vestigingen een
aparte actuele registratie te worden gevoerd.
*Met een apart registratie wordt een MPS
deelregistratie bedoeld.
* De actuele registratie voldoet aan de instructies
en de aanwijzingen van MPS (personeel).
* Voor de actuele registratie kan My-MPS
dagregistratie worden ingezet of een ander
registratieprogramma dat is goedgekeurd door
MPS met een XML koppeling met ACTRES.

De registratie voldoet niet aan de eis 
actueel. 

De registratie voldoet niet aan de eis 
aparte deelregistratie. 

De actuele registratie voldoet niet aan 
de instructies en de aanwijzingen van  
MPS. 

De actuele registratie wordt niet 
middels een goedgekeurd registratie- 
programma aangeleverd. 

* Eerste constatering: waarschuwing
* Tweede constatering Waarschuwing
* Vanaf derde constatering opschorten
van de status MPS-ProductProof
totdat de afwijking is opgelost.

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is
opgelost.

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is
opgelost.

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof totdat de afwijking is
opgelost.

2.10 Er mogen gedurende de teelt van het 
product geen middelen met werkzame 
stoffen worden toegepast die (voor dit 
product) in het land van productie wettelijk 
niet zijn toegelaten. 

De wettelijke toelating betreft de toelating van 
werkzame stoffen; 

- in de teelt van het betreffende product
- in het land waar de productie plaatsvindt

Wettelijk niet toegelaten werkzame 
stoffen zijn toegepast en geregistreerd 
(controle registratie). 

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof, met onmiddellijke
ingang voor de duur van 90 dagen.
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- voor het MPS-ProductProof bedrijf waar de
productie plaats vindt.

Wettelijk niet toegelaten werkzame 
stoffen zijn toegepast en niet 
geregistreerd (monstername). 

* Opschorten van MPS-ProductProof,
met onmiddellijke ingang voor de duur
van 90 dagen.
* Extra monstername tegen het eind
van de periode van opschorting. De
kosten hiervan worden apart
doorbelast aan de teler. Indien
opnieuw geconstateerd: verlenging
van de opschorting met 90 dagen.

2.11 Er mogen gedurende de teelt van het 
product geen middelen met werkzame 
stoffen worden toegepast die op de meest 
recente MPS-Zwarte lijst staan. 

Voor de meest recente MPS-Zwarte lijst check 
www.my-mps.com 

Werkzame stoffen van de MPS-Zwarte 
lijst zijn toegepast. 
(controle registratie). 

Werkzame stoffen van de MPS-Zwarte 
lijst zijn toegepast en niet 
geregistreerd (monstername). 

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof, met onmiddellijke
ingang voor de duur van 90 dagen.
* Extra monstername tegen het eind
van de periode van opschorting. De
kosten hiervan worden doorbelast aan
de teler. Indien opnieuw
geconstateerd: verlenging van de
opschorting met 90 dagen

* Opschorten van de status MPS-
ProductProof, met onmiddellijke
ingang voor de duur van 90 dagen.
* Extra monstername tegen het eind
van de periode van opschorting. De
kosten hiervan worden doorbelast aan
de teler. Indien opnieuw
geconstateerd: verlenging van de
opschorting met 90 dagen


