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De consument wil steeds meer zekerheid hebben dat het product veilig, schoon en duurzaam
is geteeld en de retail stelt dan ook eisen aan
hun leveranciers. VBN heeft daarom een lastenboek opgesteld voor eetbare gewassen.
MPS komt hieraan tegemoet met ‘MPS-Fruit &
Vegetables’ en ‘MPS-Proof’.
Hannes Buyle, VMS
Aanvoerders van eetbare producten op bvb. Flora Holland
moeten voortaan beschikken over een bedrijfscertificaat
MPS-Fruit & Vegetables of MPS-Proof (of aantoonbaar inhoudelijk vergelijkbaar). Bedrijven hebben tot 1 juni 2014 de
mogelijkheid om aan de eisen te voldoen. Vanaf 15 februari
2014 moeten zij al wel kunnen aantonen ermee bezig te
zijn.
Wat houden die certificaten nu juist in?
• MPS-Proof dekt 2 componenten, namelijk milieu en
betrouwbaarheid.
• MPS-Fruit & Vegetables gaat een stuk verder en vormt
de garantie voor milieu, betrouwbaarheid, hygiëne en
transparantie.

Een duurzame bedrijfsvoering begint bij een minimale
belasting van het milieu tijdens de teelt. Dit aspect wordt
gedekt door dagregistraties van gewasbeschermingsmiddelen (bvb. met MPS-ACTRES Top), gecombineerd met een
certificaat MPS-ABC. Het waarborgt een verantwoord gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, afval en water.
Betrouwbaarheid van het product is essentieel voor een
goede relatie klant-leverancier. Om dit vertrouwen optimaal
te borgen, ontwikkelde MPS de ‘betrouwbaarheidsindex’.
Hierbij wordt gequoteerd op het respecteren van de wettelijke bepalingen zoals MRL’s, aangevuld met criteria als
wachttermijn, wettelijke dosering, toedieningstechniek en

toelatingsbepalingen (teelt, plaag en ziekte). Hiertoe neemt
MPS stalen en analyseert deze en dit minstens 4 maal per
jaar. Met de betrouwbaarheidsindex (BI) biedt MPS afnemers dus een extra tool om producten binnen dezelfde
groep met elkaar te vergelijken.
Hygiëne is een belangrijk topic voor de consument; hij verwacht dat een product letterlijk en figuurlijk schoon is. Als
basiseisen voor dit label gelden de normen van GlobalGAP.
Dit is echter geen vereiste voor het behalen van MPS-Proof.
Transparantie is van groot belang in zowel grootwinkelbedrijven als de detailhandel. Met MPS-Fruit & Vegetables wordt de bedrijfsvoering inzichtelijk door periodieke
overzichten van de resultaten (zoals hieronder), klantgedefinieerde overzichten en online beschikbaarheid van de
bedrijfsstatus.

Vita Certa
Koplopers met driemaal een A-score in
MPS-Fruit & Vegetables mogen het label
Vita Certa dragen. Als alleen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de
eco-teelt gebruikt worden, komen zij in
aanmerking voor Vita Certa Natural Protected.
Meer informatie over de voorwaarden voor deelname kunt
u bekomen via VMS op 09 353 94 74, info@vms-vzw.be.
Wij helpen u graag op weg om uw eetbare producten met
een aantoonbare duurzaamheid te labelen. n
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