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Duurzaamheid

Een duurzame onderneming is een onderneming die een kwaliteitsvol product op een 

rendabele manier kan vervaardigen, met de minst mogelijke impact op mens en milieu. 



Publieke opinie

Medewerkers, bedrijfsomgeving en maatschappij

Politieke beslissingen

Duurzaamheid – respect voor …

Registreren � inzicht in bedrijf ↑ � kosten ↓

Milieu en leefomgeving

Registratie milieubelastende ‘stoffen’ en analyse



MPS

• Milieu Project Sierteelt (°1993)

– 4000 leden in > 40 landen

– Doel: Imago sector opkrikken en duurzaamheid 

verhogen

� opstellen meerdere certificaten met focus op � opstellen meerdere certificaten met focus op 

andere aspecten duurzaamheid



VMS

• Vlaams Milieuplan Sierteelt (°1996)
– VMS opgericht en gestuurd vanuit de sierteelt ten 

dienste van sierteeltketen

– 157 leden ondersteunen bij registratie en certificatie. 
Ook bij administratie als verzamelaanvraag, Ook bij administratie als verzamelaanvraag, 
mestbankaangifte, …

– Als kenniscentrum samenwerken met andere 
partners, instellingen

– Internationale samenwerking via MPS



MPS en VMS

VMS is erkend centrum voor begeleiding 
sierteeltbedrijven naar duurzamere 
productiemethoden

- VMS: werkingsubsidies van Vlaamse overheid

- VMS-deelnemers: subsidies milieuvriendelijke 

sierteelt

Teelt onder glas of plastiek 900 euro/ha

Intensieve teelt openlucht 450 euro/ha

Extensieve buitenteelt 75 euro/ha



- Taakomschrijving � verantwoordelijkheid

- Luisteren � motivatie

- Opleiding � vorming

- Bewuste omgang met milieubelastende 

middelen straalt af op medewerkers

- Ongevalpreventie

- MPS-GAP en MPS-SQ

- Imago verbetert

- Inzicht en organisatie ↑

Bewuste, onderbouwde keuzes, 

stabiliteit in tewerkstelling (verloop 

en ziekteverzuim ↓- MPS-GAP en MPS-SQ en ziekteverzuim ↓

- Personeelsbetrokkenheid 

efficiëntie ↑ en geen “dubbel werk” 

Continue verbetering in bedrijf



MPS-ABC - idee

Registratie milieubelasting

Inzicht in verbruiken

Verbruik ↓

Belasting voor 

mens en dier ↓

Bewustwording  

milieuproblematiek

Duurzame sierteelt



MPS-ABC – hoe?

1. Basisregistratie bedrijfsopbouw en afvalbehandeling

2. Registratie teelten en teeltwijze

3. 4- wekelijks registratie van

– Gewasbeschermingsmiddelen

– Meststoffen

MPS- Actres via 

www.my-mps.com

– Meststoffen

– Energie

– Water

4. Per kwartaal berekening score en kwalificatie

5. Jaarlijkse audit (bureau- of bedrijfscontrole of 
monstername)



MPS-ABC – hoe?

1. Basisregistratie bedrijfsopbouw en 
afvalbehandeling



MPS-ABC – hoe?

1. Basisregistratie bedrijfsopbouw en afvalbehandeling



MPS-ABC – hoe?

2. Registratie teelten en teeltwijze

Milieuclusters

– Iedere teelt vereist een andere teeltwijze!

– Groeperen van teelten met eenzelfde 

ziektegevoeligheid en behoeftenziektegevoeligheid en behoeften

vb. bedekt – onbedekt, uitgangsmateriaal –

opkweek, vollegrond – potplanten, …

– Basis voor normen energie, bemesting en 

gewasbescherming



MPS-ABC – hoe?

2. Registratie teelten en teeltwijze



MPS-ABC – hoe?

2. Registratie teelten en teeltwijze



MPS-ABC – hoe?

3. 4-wekelijkse registratie milieu-

belasting



MPS-ABC – hoe?

3. 4-wekelijkse registratie milieubelasting



MPS-ABC – hoe?

• Totaal: 100 (+10 bonus)

• Verdeeld per thema (+ afvalbeheer)

• Op basis van

– registraties van 13 periodes

4. Berekening score en kwalificatie

– registraties van 13 periodes

– normen per thema (afhankelijk van milieuclusters)

– bedrijfsconfiguratie en milieuzone

� MIND-score voor GBM’s



MPS-ABC – hoe?

MilieuINDicator-score gewasbeschermingsmiddelen

• Op basis van literatuurgegevens

– acute en chronische giftigheid voor diverse 
organismen;

– persistentie;

4. Berekening score en kwalificatie

– persistentie;

– de mate van verspreiding in het milieu via water en 
lucht;

– omgevingsfactoren.

• Kleurcode (RO, OR, GR) voor 6 milieuzones



MPS-ABC – hoe?

Milieuzones

• Bedrijfsstructuur en omgevingsfactoren hebben invloed op 
milieueffect GBM’s.

• Factoren
– Afstand dichtstbijzijnde oppervlakte water (bv sloot)

– Bedekte of onbedekte teelt

4. Berekening score en kwalificatie

– Bedekte of onbedekte teelt

– Afscherming van de teelt

– Diepte grondwater

– Helling perceel

– Grondsoort

– Jaarlijkse regenval

– Gemiddelde temperatuur



MPS-ABC – hoe?

MIND

4. Berekening score en kwalificatie



MPS-ABC – hoe?

MIND

4. Berekening score en kwalificatie



MPS-ABC – hoe?

4. Berekening score en kwalificatie

afh. van 

milieuclusters

4-wekelijkse 

MIND-

scores

bonus!!

basis-

registratie

4-wekelijkse 

registratie

milieuscore-

kaart



5 M Milieu-scorekaart

Milieu

Monitoring

MPS-ABC – hoe?

4. Berekening score en kwalificatie

Management Info

Marketing

Maatschappij



MPS-ABC – hoe?

4. Berekening score en kwalificatie

Bovengrens

Ondergrens



Implementatie MPS-ABC voor 

gemeenten

Beleid: aanplanten duurzaam / milieubewust 

geteeld plantgoed

Probleem is wet op vrije mededinging.Probleem is wet op vrije mededinging.

� MPS-ABC kan niet gebruikt worden als 

selectiecriterium, wel als gunningscriterium. 

� Voorbeeld stad Gent



Implementatie MPS-ABC voor 

gemeenten

Voorbeeld stad Gent: ‘Gunningscriteria’

Prijs                                 Duurzaamheid              Autochtoon

80 (85)                                    10 (15)                                  10

15

Prijs Duurzaamheid Autochtoon

15
10 5

���� Score op 100 pt.



Implementatie MPS-ABC voor 

gemeenten

Voorbeeld stad Gent

• Score op 100 wordt berekend

• Bosbomen en vaste planten

– Alle soorten moeten geleverd kunnen worden– Alle soorten moeten geleverd kunnen worden

– Voor 15 % van de soorten op de offerte moet meeste 
punten behaald worden
�Meestal 2 a 3 leveranciers over

• Overige:

– Score wordt per soort berekend en overwogen



Implementatie MPS-ABC voor 

gemeenten

Voorbeeld stad Gent

• Bevindingen:

– Meeste grote spelers laten zich certificeren, vooral 

bij boom- en perkplantenteeltbij boom- en perkplantenteelt

– Meeste leveranciers met certificaat halen hogere 

score

– Wel enige expertise vereist voor opstellen 

bestekken



Partners in duurzaamheid Partners in duurzaamheid 

en certificering

VMS-vzw

www.vms-vzw.be

info@vms-vzw.be

09 353 94 74


