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MPS start samenwerking met Duitse BCS ÖKO-GARANTIE GmbH
Op 18 maart jl. hebben MPS en de Duitse certificering instelling BCS ÖKO-GARANTIE
GmbH (hierna te noemen BCS ÖKO) overeenstemming bereikt over een vorm van
samenwerking. De komende weken start MPS een pilotproject met Duitse kwekers
waarbij BCS ÖKO de audits uitvoert onder auspiciën van MPS-ECAS. Op termijn gaat
BCS ÖKO de audits zelfstandig uitvoeren. Het betreft audits voor de certificaten MPSABC en MPS Socially Qualified. Duitsland is een belangrijk afzetland voor
sierteeltproducten en groenten en fruit. Daarom is het voor MPS belangrijk om in dit
land vertegenwoordigd te zijn door een toonaangevende Duitse certificering instelling.
BCS kan haar dienstenpakket verder uitbreiden als gevolg van de samenwerking en
heeft voor MPS gekozen vanwege de unieke benadering van tuinbouwcertificering.
Verwacht wordt dat de samenwerking de drempel voor Duitse telers om met MPS mee
te doen verder verlaagt. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal gecertificeerde
MPS-ABC en MPS-SQ producten. Dit is ondermeer belangrijk voor de verkoop van
producten met het consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants (FFP).
Theo de Groot, algemeen directeur van MPS: “Deze samenwerking biedt tal van
mogelijkheden voor de certificaten van MPS in de internationale tuinbouwsector. Het
geeft ons onder andere nieuwe ingangen bij grootwinkelbedrijven”.
BCS ÖKO-GARANTIE GMBH is een Duitse certificering instelling die optreedt als bevoegde
controle-instantie voor de implementatie van EU richtlijnen ten aanzien van organische
producten. BCS ÖKO is marktleider op het gebied van controles van organische producten
en een van de oudste certificering instellingen in Duitsland. Jarenlange ervaring en
persoonlijke betrokkenheid met alle gebieden van organische productie zijn het handelsmerk
van BCS-ÖKO. Het hoofdkantoor is gevestigd te Nürnberg, Duitsland; er werken meer dan
100 medewerkers bij het bedrijf. BCS ÖKO is wereldwijd actief en heeft kantoren en
vertegenwoordigingen op alle continenten. BCS ÖKO werkt nauw samen met andere
bekende certificering instellingen op het gebied van controles van organische producten in
de U.S.A., Zwitserland, Hongarije, Oostenrijk, China, Denemarken, Canada, Australië enz.
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