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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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1. Werkingssfeer
Dit document beschrijft de wijze waarop de sector certificatieschema’s van de Stichting MPS worden
aangestuurd door de Stichting MPS. Het betreft het volgende certificatie schema:
•

MPS-ABC

2. Eigendom
De MPS-certificatieschema’s zijn eigendom van de Stichting MPS.

3. Toepassingsgebied MPS-schema’s
De MPS-certificatieschema’s zijn van toepassing op bedrijven die actief zijn in agrarische sector zijnde:
• Producenten (agrarische producten, potgrond enz.);
• Veiling;
• Handelsbedrijven.

4. Deelnemer
Een deelnemer is een bedrijf die actief is in de agrarische sector en waarop MPS-certificatie schema’s
van toepassing zijn.
De deelnemer kan tegen één of meerdere MPS-certificatieschema’s worden gecertificeerd. De
deelnemer kan daartoe een certificatie overeenkomst aangaan met een certificerende instelling die
licentie heeft met de Stichting MPS. De deelnemer krijgt een MPS-nummer toegewezen.
Indien een veilingnummer van toepassing is wordt deze door de deelnemer gemeld aan de
certificerende instelling c.q. Stichting MPS en wordt het vastgelegd in het contract tussen de
deelnemer en de certificerende instelling. Wijzigingen worden binnen drie werkdagen door de
deelnemer gemeld aan de certificerende instelling. Per MPS-nummer is het mogelijk om meerdere
veilingnummers te hebben.

5. Certificerende Instelling
Certificerende instellingen die certificatie diensten willen verlenen tegen MPS-certificatieschema’s
kunnen een licentie aangaan met de Stichting MPS.
De audits en beoordelingen tegen MPS-certificatieschema’s mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door auditoren die voldoen aan de MPS-kwalificatie vereisten en werkzaam zijn voor een
certificerende instelling die een licentie heeft met de Stichting MPS.
De Stichting MPS stelt de licentievoorwaarden en auditor kwalificatie eisen vast.

5.1

Audittijd

De Stichting MPS stelt de audittijd c.q. beoordelingstijd vast voor de MPS-certificatieschema’s.
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6. Financiën
a) Aan de licentie voor een certificerende instelling zijn kosten verbonden. Deze kosten worden door
de Stichting MPS gefactureerd aan de certificerende instelling.
b) Aan deelname aan de MPS-schema’s zijn kosten verbonden. Deze kosten worden door de
Stichting MPS of namens de Stichting MPS door de Certificerende Instelling gefactureerd aan de
deelnemer op basis van de getekende certificatie overeenkomst.
c)

De deelname en licentiekosten worden door de Stichting MPS vastgesteld.

7. Wijzigingen
a) Het bestuur van de Stichting MPS is, na advies van het CvB, bevoegd tot wijziging van certificatie
eisen van MPS-certificatieschema’s en relevante reglementen. Deelnemers worden door of namens
het bestuur van de Stichting MPS over de wijzigingen geïnformeerd.
b) De deelnemer ontvangt bericht over wijzigingen van het MPS-certificatieschema zolang hij/zij als
deelnemer van het betreffende schema staat geregistreerd.
c)

Het bestuur MPS stelt een reële overgangstermijn vast om de deelnemers in de gelegenheid te
stellen aanpassingen te doen en de gewijzigde eisen te implementeren.

d) Indien de deelnemer na de overgangstermijn niet aan de gewijzigde certificatie eisen kan voldoen,
kan dit betekenen dat de certificatie conform de nieuwe eisen, niet kan worden voortgezet.
e) Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit MPScertificatieschema’s en relevante reglementen wordt verwezen wijzigen, worden de dan geldende
uitgaven van kracht op de door het bestuur van MPS vastgestelde datum.

8. Ontheffing
a) Bij wijze van uitzondering kan het CvB voor een bepaalde tijd (tijdelijk) een ontheffing verlenen
aan een individuele deelnemer aan een MPS-certificatie schema.
b) De ontheffing kan betrekking hebben op één of meer voorwaarden of verplichtingen van een
MPS-certificatieschema.
c)

De ontheffing kan geen betrekking hebben op wettelijke eisen en/of ingaan tegen wettelijke
bepalingen.

d) Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende toekenning van het
certificaat kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
e) De ontheffing wordt schriftelijk vastgelegd en toegestuurd aan de betreffende deelnemer en ter
informatie aan de certificerende instelling. De ontheffing moet door de deelnemer worden
bewaard en beschikbaar zijn bij eventuele controles.
f)

De certificerende instelling controleert op de naleving van de ontheffingsvoorwaarden door de
deelnemer.
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9. Gebruik van het collectieve merk MPS
a) De stichting MPS staat het niet-exclusieve gebruik van haar Vignet toe aan:
• Een teler van agrarische producten, die voldoet aan alle eisen van één of meerdere MPScertificatieschema’s.
• Een handelaar van agrarische producten, die voldoet aan alle eisen van een of meerdere MPScertificatieschema’s mits het vignet is aangebracht op de verpakking en duidelijk is gekoppeld
aan de naam van de deelnemer.
b) De telers kunnen gebruik maken van het uniforme MPS-vignet met daarin het unieke MPSnummer van de deelnemer.
c)

De voorwaarden voor het gebruik van het uniforme MPS-vignet zijn vastgelegd in het document
“Gebruiksvoorschriften voor het uniforme MPS-vignet” welke beschikbaar is via www.my-mps.com.

d) De certificerende instelling ziet in het handelskanaal toe op het juist gebruik en toepassing van het
MPS-vignet. Jaarlijks worden daartoe steekproefsgewijs controles uitgevoerd.

10.

Sancties

In het geval dat de deelnemer zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het certificatieschema niet
naleeft, treedt het sanctiereglement van de Stichting MPS en/of de certificerende instelling in werking.

11.

Aansprakelijkheid

a) De Stichting MPS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genoemd,
van aanvragers, van deelnemers, certificerende instellingen of van derden voortvloeiend uit of
verband houdende met de uitvoering van het certificatieschema. De deelnemers vrijwaren de
Stichting MPS tegen aanspraken van derden.
b) Het gebruik van IT-applicaties (waaronder inbegrepen website, klantportaal) van de Stichting MPS
is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Stichting MPS is op geen enkele manier
aansprakelijk voor storingen in het functioneren van haar IT-applicaties, van welke aard die ook
mogen zijn, en voor de schade en/of claims die uit het disfunctioneren van haar IT-applicaties voor
de deelnemer voortvloeien, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de Stichting MPS en/of haar medewerkers.
c)

De deelnemers vrijwaren De Stichting MPS tegen aanspraken van derden, waaronder met name
ook worden begrepen de klanten van de deelnemer die de deelnemer via IT-applicaties van MPS,
inzage in zijn/haar specifieke (product-) gegevens heeft gegeven.

d) De Stichting MPS spant zich in om de inhoud van de gegevens op haar website/klantenportal
actueel te houden en daarop een zo accuraat mogelijke weergave van de classificaties van (de
producten van) de deelnemers weer te geven. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
de site onvolledig is dan wel dat er onjuiste informatie op voorkomt. De Stichting MPS is hiervoor
niet aansprakelijk te stellen, wat de aard van de schade ook mag zijn.
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12.

Publicatie

a) Een afschrift van het certificatieschema is te downloaden via www.my-mps.com
b) De Stichting MPS draagt zorg voor de publicatie van een actueel overzicht van MPS-deelnemers
(gecertificeerde bedrijven) via de website (www.my-mps.com , www.volgjebloemofplant.nl .
c)

De Stichting MPS draagt zorg voor de publicatie van een actueel overzicht van aangewezen
certificerende instellingen via de website.

d) De stichting MPS geeft de actuele kwalificaties van deelnemers door aan de veilingen.
e) De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.

13.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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Bijlage 1: Specificatie MPS-ABC
Doel van het schema

Toepassingsgebied
Scope

- Inzicht geven in het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water door middel van registratie
- Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water te verminderen en het stimuleren van het verantwoord omgaan met
water en afval.
MPS-ABC is van toepassing op agrarische producten en hun uitgangsmateriaal.
MPS-ABC is een productcertificaat dat is gebaseerd op de (milieu)bedrijfsprocessen van het gehele (teelt)bedrijf.

Eisen

De eisen hebben betrekking op het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water en het verantwoord omgaan met water
en afval.

Financiën

De deelnemer betaalt een jaarlijkse bijdrage aan MPS. Deze bijdrage bestaat uit:
- Kosten van bestuur en beheer
- Abonnement op de registratietool
- Kosten voor monstername en audits
Wordt uitgevoerd door MPS-ECAS

Certificatie/kwalificatie
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