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Verschillende certificeringen voor Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. 
 

Door de druk vanuit verschillende hoeken, zoals retail, afnemers, klanten etc. zijn we steeds meer 
genoodzaakt om gecertificeerd te zijn. Er zijn vele verschillende certificeringen, waarbij het als kweker 
vaak lastig is om te bepalen welke certificering het beste bij u en uw bedrijf past. 
 
Met dit document  geven we u als lid enkele handvatten, waarmee u in grote lijnen meer inzicht krijgt in 
een aantal veel voorkomende certificeringen in onze sector. Hierdoor kunt u gerichter onderzoeken welk 
certificaat het beste bij u en uw bedrijf past. 
 
Certificeringen: 
1. ISO certificering 
2. MPS-ABC 
3. MPS -ProductProof 
4. MPS-SQ 
5. MPS-GAP 
6. Global GAP 
7. Global Grasp 
8. On The Way To Planet Proof 
9. Biologische keurmerken 
 
 

Korte toelichting per certificering: 
 
1. ISO certificering 
ISO certificering is vooral gebaseerd op het toepassen van de juiste processen en veiligheid binnen het 
bedrijf. ISO certificering vindt daarom niet veel plaats in de boomteelt en siergewassen. Twee belangrijke 
ISO certificaten zijn: ISO 9.000 en ISO 14.000. 
Meer informatie: zoeken in google of andere zoekmachine op ISO certificering 
 

2. MPS-ABC milieucertificaat voor bewust duurzame kwekers. 
Registratie instrument voor:  -      Gewasbescherming 

- Energie 
- Meststoffen 
- Water 
- Afval 

Voordeel:  - Versterking bedrijfsimago. 
- Verbruik en werkzame stof inzichtelijk, score inzichtelijk ten opzichte van andere telers     
met dezelfde milieuclusters, duurzaamheid inzichtelijk en aantoonbaar. 

 

3. MPS -ProductProof: ontbreken van bepaalde werkzame stoffen in siergewassen 
Basis MPS-ABC is noodzakelijk en daarbij actuele dag-registratie van GBM. 
Daarnaast worden GBM monsters van het gewas genomen. 
Voordeel:  - Versterking bedrijfsimago t.o.v. MPS-ABC. 

- Retailers kunnen up to date zien of de producten m.b.t. residu voldoen aan hun eisen. 
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4. MPS-SQ: certificaat voor aantoonbare goede arbeidsomstandigheden. 
Basis is MPS-ABC, daar bovenop monitoring arbeidsomstandigheden, voldoet aan sociale voorwaarden FSI 
(Floriculture Sustainability Initiative) en gebaseerd op richtlijnen ILO. 
Voordeel:  - Versterking sociaal bedrijfsimago. 
 

5. MPS-GAP: leveringscertificaat voor retail voor aantoonbare traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne 
Basis is MPS-ABC. 
Gebenchmarkt (gelijk gesteld) aan Global GAP en voldoet aan FSI2020 
Het uitgangsmateriaal moet ook MPS-ABC gecertificeerd zijn, dit geldt niet bij Global GAP. 
Voordeel:  - Zichtbaar in MPS-Trade Portal, dus ook voor handelaren en retailers. Door de benchmark    

ook zichtbaar in de GLOBALG.A.P. database. 
- Verbreding afzetmogelijkheden, duurzaamheid is hier ook geborgd door de ABC 

deelname en eisen m.b.t. gecertificeerd uitgangsmateriaal. 
Voor informatie over certificering nummer 2 t/m 5: https://www.ecas.nl/certificaten 
 
6. Global GAP: Leveringscertificaat voor retail voor aantoonbare traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne 
Geen basis vereist. 
Van éénjarig uitgangsmateriaal moet GBM toepassing in de opkweek inzichtelijk zijn. Geldt niet voor 
meerjarige opkweek. 
Afhankelijk van de gewasgroepen die geteeld worden moet men voldoen aan de juiste module en 
voorwaarden. Bijvoorbeeld ‘module FO’ is Bloemen en Siergewassen 
Voordeel: - Zichtbaar in de Global GAP portal. 

- Verbreding afzetmogelijkheden. 
Meer informatie: zoeken in google of andere zoekmachine op Global GAP 
 
7. Global Grasp: certificaat voor aantoonbare goede sociale werkwijze op het bedrijf. 
Bedrijf moet voldoen aan betreffende sociale aspecten die ook in de wet of CAO vast gelegd zijn. 
Voordeel: - Versterking sociaal bedrijfsimago. 
Meer informatie: zoeken in google of andere zoekmachine op Global Grasp 
 
8. On The Way To Planet Proof: certificaat gericht op ‘duurzaam ondernemen’. 
Er worden doelen, die soms bovenwettelijk zijn, gesteld gericht op de volgende thema’s: -Energie en 
Klimaat-Gewasbescherming-Biodiversiteit en Landschap-Bodemvruchtbaarheid-Bemesting-Water-
Lichtafscherming-Afval en Reiniging-Verpakkingen. 
Voordeel: - Versterking duurzaamheidsimago van de gecertificeerde gewassen. 

- Verbreding afzetmogelijkheden. 
Voor informatie: https://www.smk.nl/1/home.html 
 
9. Biologische certificaten 
Er zijn verschillende cerificaten m.b.t. biologische teelt. De meest voorkomende is het biologische 
keurmerk SKAL, daarnaast komt op kleinere schaal het Demeter keurmerk voor.  
Skal keurmerk: Geproduceerd volgens Europese biologische wettelijke regels, gebaseerd op een aantal 
basisprincipes, zoals Gewasrotatie, Meststoffen van natuurlijke herkomst, natuurlijke gewas-
beschermingsmiddelen, Planten staan in de volle grond, Gentechvrij zaadgoed. https://www.skal.nl/ 
 
Demeter keurmerk: is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven. Alle producten 
met een Demeter-keurmerk voldoen minimaal aan de normen voor biologische landbouw, zoals die 
binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd.  
https://www.stichtingdemeter.nl/ 
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