HET GEBRUIK VAN MPS-VIGNETTEN
NAAR KLANTEN TOE
Een 150-tal Vlaamse sierteeltbedrijven is aangesloten bij VMS en behaalt een MPS-certificaat. Dit
certificaat is in de eerste plaats bedoeld om naar klanten toe te communiceren over de duurzame
manier waarop planten zijn opgekweekt. Af en toe rijzen er vragen van (niet-) VMS-leden en
handelaars over het correcte gebruik van de MPS-vignetten. Daarom hieronder een uiteenzetting
van de spelregels en enkele mogelijkheden om het behaalde certificaat kenbaar te maken.

Tenslotte is het belangrijk te wijzen op
de regelgeving rond zogenaamde
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Regels vignetgebruik
Het bovenstaande vignetgebruik is
gebonden aan enkele regels. In principe
is het eenvoudig: enkel het vignet dat
correspondeert met het op dat moment
geldende certificaat mag gebruikt
worden. Het spreekt voor zich dat een
teler die in het milieucertificaat MPSABC een B-score behaalt, in zijn
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menteerd. Zo moet het vignet duidelijk
gekoppeld worden aan het MPS-nummer en dus ook aan de bedrijfsnaam en
het adres. De vorm van het vignet mag
niet worden gewijzigd of aangepast
maar de uitvoering is toegestaan in elke
gewenste kleur.
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manier kenbaar wordt gemaakt dat de
teler deelneemt aan VMS / MPS.
Hiervoor zijn er bordjes, vlaggen en
stickers van zowel VMS als MPS gratis
ter beschikking van de deelnemers.
Tenslotte kan je ook effectief op je
producten je vignet kenbaar gaan
maken, door bvb. het bedrukken van de
hoes, het etiket of de pot.
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Je kwalificatie kenbaar maken
Een certificaat kan uitgedragen worden
met behulp van het respectievelijke
vignet. Met name naar de handel toe
kan dit van belang zijn. Uit gesprekken
met de handel blijkt immers dat er niet
altijd rechtstreeks gevraagd wordt naar
een MPS-kwalificatie. Door onderstaande manieren om de kwalificatie kenbaar
te maken, weten handelaars meestal
perfect wie hun MPS-gecertificeerde
leveranciers zijn. Ook gaan zij de lijst
met gecertificeerde producten te rade
via http://www.my-mps.com/certificaten-producent/gecertificeerde-bedrijven. Zo weten zij waar MPS-gecertificeerde producten te bekomen, zonder
de vraag rechtstreeks te stellen. Het is
dus belangrijk om niet verlegen te zitten
met het MPS-vignet uit te pakken.
Waarschijnlijk de
meest geprefereerde
plaats om een
MPS-vignet op te
drukken, zijn de
facturen. Op deze
wijze worden klanten
er dan ook zeker op
geduid. Andere
papieren waar regelmatig een MPSvignet op verschijnt, zijn folders,
catalogi, prijslijsten, briefwisselingen,
leveringsbonnen en andere in- en
verkoopsdocumenten. Op een website
kan het vignet uiteraard ook gebruikt
worden. Interessanter wordt het
natuurlijk om een aparte pagina te
wijden aan het MPS-certificaat met wat
duiding over waar dit nu juist voor staat.
MPS’ers die hun producten via de veiling
verhandelen, zien hun kwalificatie op
het klokfront verschijnen. Ook fysiek
kan het vignet gebruikt worden. Met
name op beurzen blijkt het al eens een
meerwaarde te zijn, wanneer op een
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catalogus geen A-vignet mag drukken.
In het geval van een fluctuerende score
wordt dan ook beter het vignet ‘MPSdeelnemer’ gebruikt. Dit is ook het
vignet waar iedere nieuwe deelnemer
recht op heeft, tot aan zijn eerste
controle na een jaar registreren.
Ook de manier waarop het vignet
gebruikt wordt, is enigszins geregle-

wederverkoop. Van ‘wederverkoop’ is er
sprake als een teler elders planten
bijkoopt, ter aanvulling van het eigen
assortiment. Hiervoor wordt gesteld dat
als een product minder dan 1/3 van de
teeltduur (met een maximum van 4
maanden) op het bedrijf aanwezig is, er
sprake is van wederverkoop. In dit geval
mag enkel de kwalificatie gevoerd
worden van de geleverde producten. In
het geval dat eigen en aangekochte
producten onder één vignet verkocht
worden, geldt enkel de laagste kwalificatie van het eigen bedrijf of de leverancier.
Enkele regels, maar vooral veel mogelijkheden. Ben je een milieubewuste
teler en ben je hiervoor aangesloten bij
MPS, wees dan niet te beroerd om dit
kenbaar te maken aan de wereld. Je kan
er alleen maar wel bij varen. ■
MPS-deelnemers vinden hun vignetten
terug onder ‘persoonlijke downloads’.

Sierteelt&Groenvoorziening 15 • 15 september 2013

