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MPS-ABC
Doel van het schema
Door middel van het bijhouden van een verbruiksregistratie op de milieuthema’s
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water geeft MPS-ABC de deelnemer
inzicht in de relatieve milieuprestatie ten opzichte van kwekers van vergelijkbare producten onder
vergelijkbare productieomstandigheden. Het verbruik wordt uitgedrukt in punten, wat vervolgens leidt
tot een A+, A, B of C kwalificatie. Daarnaast krijgt de deelnemer inzicht in zijn verbruiken middels
tabellen en grafieken. Op deze manier wordt de milieuprestatie niet alleen transparant gemaakt, maar
biedt MPS-ABC ook een managementsysteem voor bedrijven om verder te verduurzamen.

Relatie tot andere MPS schema’s
MPS-ABC kan als een op zichzelf staand schema geïmplementeerd worden door een kweker, maar kan
ook gebruikt worden als opstap naar deelname aan andere MPS schema’s om de eigen prestaties nog
verder te verduurzamen en aantoonbaar te maken. Zo is MPS-ABC het onderliggende certificaat om
MPS-GAP en MPS-SQ te mogen voeren waarin eisen zijn geformuleerd voor de productie op het
gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne (MPS-GAP) en eisen ten aanzien van goede
arbeidsomstandigheden (MPS-SQ). Daarnaast vormt MPS-ABC de basis voor deelname aan MPSProductProof waarmee de kweker kan aantonen dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in
sierteeltproducten en daarmee voldoet aan specifieke eisen van retailers.
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MPS-ABC criteria
A. Basiscriteria deelname MPS-ABC
Een door de deelnemer ondertekend exemplaar van de offerte inzake deelname aan
MPS-ABC moet in het bezit zijn van de Certificerende Instelling (Hierna: CI)
Deelname aan MPS-ABC kan enkel plaatsvinden na het doorlopen van het aanvraagtraject bij de CI
afgerond met het insturen van een ondertekend exemplaar van de offerte inzake deelname aan
MPS-ABC.
A.1

A.2 MPS-ABC is een bedrijfsregistratie
A.2.1 MPS-ABC is een kwalificatie van het gehele bedrijf gebaseerd op de verbruiksregistratie. Er
kan dus niet worden meegedaan met een enkel gewas, een selectief aantal gewassen, een
deel van het gewas of met een enkele locatie van het bedrijf. Gemengde bedrijven dienen het
verbruik van alle agrarische activiteiten te registreren.
A.2.2 Indien een bedrijf uit meerdere vestigingen bestaat, worden deze op separate deelregistraties
onder hetzelfde MPS-nummer geregistreerd.
A.2.3 Wanneer uit de boekhouding geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het verbruik van
agrarische en niet-agrarische activiteiten (bijvoorbeeld energieverbruik voor kantoor of
woningen) dient het volledige verbruik geregistreerd te worden.
A.2.4 In situaties waarin wel duidelijk onderscheid is tussen verbruik als gevolg van agrarische en
niet-agrarische activiteiten behoudt MPS zich het recht om, indien de betrouwbaarheid van
de controle hierom vraagt, bedrijven te verplichten ook het verbruik als gevolg van nietagrarische activiteiten te registreren.
A.3 Deelname bedrijfsonderdelen met een eigen boekhouding
Indien er sprake is van een eigen juridische entiteit en een volledig gescheiden boekhouding, kan
een deel van het bedrijf, zelfstandig en onder een eigen MPS nummer deelnemen aan de MPS-ABC
certificering. Een aanvraag hiervoor zal, via de CI, ter goedkeuring voorgelegd worden aan MPS. Een
gescheiden bonnenboek (facturaties) wordt door MPS niet gezien als een gescheiden boekhouding.
A.4 De deelnemer dient te allen tijde aan zijn betalingsverplichting te voldoen
Met het ondertekenen van de overeenkomst inzake deelname aan MPS-ABC gaat de deelnemer een
betalingsverplichting aan. Deelnemers worden via jaarlijkse facturen en eventueel van toepassing
zijnde tussentijdse communicatie geïnformeerd over de deelnamekosten. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer dat te allen tijde aan de betalingsverplichting is voldaan.
A.5 Er dient een klachtenregistratie aanwezig te zijn op het bedrijf
De deelnemer houdt een registratie bij van klachten/opmerkingen die hij ontvangt van andere
deelnemers, handelaren, veilingen etc. met betrekking tot aspecten gerelateerd aan MPS. Onderdeel
van deze registratie zijn de corrigerende maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van
klachten of opmerkingen.
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B. Algemene inhoudelijke criteria
Inhoudelijke schema-eisen welke niet worden vastgelegd/geregistreerd in de MPS-registratietool.
B.1
Registratie huur- en contractteeltlocaties
B.1.1 Voor iedere huur- en contractteeltlocatie vraagt de deelnemer een deelregistratie aan in de
MPS-registratieomgeving.
B.1.2 Voor iedere huur- en contractteeltlocatie wordt middels een deelregistratie het verbruik
geregistreerd conform de criteria als gesteld onder “Registratie-criteria”.
B.2
Gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen
B.2.1 Er mogen geen middelen met de werkzame stoffen van de MPS-Zwarte lijst worden
toegepast en/of worden opgeslagen op het deelnemende bedrijf.
i
ii

Middelen met werkzame stoffen van de MPS-Zwarte lijst mogen ook niet worden toegepast
door derden.
Middelen met werkzame stoffen van de MPS-Zwarte lijst mogen ook niet worden toegepast
voor het ontsmetten van verpakkingsmateriaal door de deelnemer of door derden.

B.2.2 Enkel gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten in het land van toepassing mogen
worden toegepast.
i
ii

Middelen die niet zijn toegelaten in het land van toepassing mogen ook niet worden
toegepast door derden.
Middelen die niet zijn toegelaten in het land van toepassing mogen ook niet worden
toegepast voor het ontsmetten van verpakkingsmateriaal door de deelnemer of door derden.

B.3
Integrated Pest Management Plan
B.3.1 De deelnemer dient te beschikken over een gedocumenteerd Integrated Pest Management
Plan (IPM-plan) conform clausule XXX uit de spelregels, bestaande uit minimaal:
i

iii

Per gewas een beschrijving van de plagen (inclusief insecten, ziektes en onkruid) welke van
economisch belang zijn.
Voor elke plaag zijn afbeeldingen opgenomen hoe deze te herkennen is, inclusief
symptomen van een getroffen gewas, condities waaronder de plaag zich snel kan uitbreiden
en de (economische) drempel voor het nemen van maatregelen.
Beschrijving van mogelijke én uitgevoerde preventieve maatregelen.

iv

Beschrijving plaagmonitoringmethoden en registraties van uitgevoerde controles.

v

Beheersmaatregelen worden vastgelegd met een motivering.

vi

Beschrijving van de maatregelen om de opbouw van resistentie te vermijden.

ii

B.3.2 Uitgevoerde preventieve maatregelen, controles en beheersmaatregelen worden vastgelegd
in het IPM-plan.
B.3.3 Het IPM-plan is ter inzage beschikbaar voor de auditor.
B.4
Producten uit de natuur
B.4.1 Het verzamelen van producten uit de natuur is alleen toegestaan met officiële toestemming
van de eigenaar. Hiervan moet schriftelijk bewijs aanwezig zijn op het bedrijf (ook wanneer
gebruikgemaakt wordt van door derden verzameld materiaal) waarin minimaal is
opgenomen:
i

Dat er toestemming is verleend om producten te verzamelen.

ii

Voor welke producten en bijbehorende hoeveelheid toestemming is verleend.

iii

Een verklaring dat er geen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen voor deze
producten zijn gebruikt.
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B.4.2 Het areaal waarvoor toestemming is verleend om producten uit de natuur te verzamelen
wordt niet opgenomen in de MPS-ABC registratie.
B.4.3 Bij het verzamelen van producten uit de natuur/het gebruiken van door derden verzameld
materiaal houdt de deelnemer een massa-balans bij, waarin minimaal wordt bijgehouden:
i

Eigen verzameld materiaal.

ii

Materiaal aangekocht, gespecificeerd naar leverancier.

iii

Materiaal verkocht, gespecificeerd naar koper.

B.5
Bijkoop (eind)producten
B.5.1 Bijgekochte eindproducten bestemd om de eigen productie aan te vullen dienen over
minimaal dezelfde MPS-ABC kwalificatie te beschikken als de bedrijfskwalificatie van de
deelnemer.
B.5.2 Bijgekocht plantmateriaal dat onder het teeltproces van de deelnemer verder gekweekt
wordt, moet:
i

Over minimaal dezelfde MPS-ABC kwalificatie beschikken, OF

ii

Minimaal drie maanden geteeld worden op het deelnemende bedrijf (wanneer de totale
teeltcyclus korter is dan drie maanden moet ten minste tweederde van de teeltcyclus zijn
uitgevoerd door het deelnemende bedrijf).
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C. Registratie criteria
C.1 Inlevertermijn verbruiksgegevens
C.1.1 De volledige verbruiksgegevens worden binnen vijf werkdagen na afloop van een MPSperiode (vier weken) geregistreerd en ingestuurd.
C.2 Algemene Vragenlijst
C.2.1 De Algemene Vragenlijst op bedrijfsniveau is ingevuld en ingestuurd.
i
ii
iii

Bij aanvang van registratie is de Algemene Vragenlijst op bedrijfsniveau volledig en naar
waarheid ingevuld en opgestuurd.
De Algemene Vragenlijst op bedrijfsniveau wordt door de deelnemer jaarlijks herzien en
opgestuurd.
Tussentijdse wijzigingen die van invloed zijn op de Algemene Vragenlijst op bedrijfsniveau
worden binnen 10 werkdagen door de deelnemer verwerkt en opgestuurd.

C.2.2 Voor iedere deelregistratie is de Algemene Vragenlijst op locatieniveau ingevuld en
opgestuurd.
i
ii
iii

Bij aanvang van registratie is voor iedere deelregistratie de Algemene Vragenlijst op
locatieniveau volledig en naar waarheid ingevuld en opgestuurd.
De Algemene Vragenlijst op locatieniveau wordt door de deelnemer jaarlijks herzien en
opgestuurd.
Tussentijdse wijzigingen die van invloed zijn op de Algemene Vragenlijst op locatieniveau
worden binnen 10 werkdagen door de deelnemer verwerkt en opgestuurd.

C.3 Registratievoorkeuren
De registratievoorkeuren zijn door de deelnemer vastgelegd en ingestuurd.
i

Bij aanvang van registratie zijn de registratievoorkeuren volledig vastgelegd en ingestuurd.

ii

De registratievoorkeuren worden jaarlijks door de deelnemer opnieuw vastgelegd en
ingestuurd.

C.4 Teeltplan
C.4.1 Per deelregistratie is het teeltplan vastgelegd bestaande uit:
i

Gewassen.

ii

Percelen.

iii

De koppeling van gewassen en percelen.

iv

Percentage milieu-gecertificeerd uitgangsmateriaal

C.4.2 De totale oppervlakte van de aangemaakte percelen komt overeen met de totaaloppervlakte
van de deelregistratie zoals vastgelegd in de Algemene Vragenlijst van de betreffende
deelregistratie.
C.4.3 Het teeltplan is te allen tijde actueel en door de deelnemer bijgewerkt.
i
ii

Wijzigingen in het teeltplan worden uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de MPSperiode door de deelnemer doorgevoerd.
Het teeltplan wordt minimaal jaarlijks op actualiteit beoordeeld door de deelnemer.

C.5 Aankoop uitgangsmateriaal
Aangekocht uitgangsmateriaal wordt per deelregistratie geregistreerd, waarbij minimaal wordt
vastgelegd:
i

Datum aankoop.

ii

Leverancier.

iii

Product.
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C.6

iv

Hoeveelheid.

v

Certificaten gekoppeld aan het uitgangsmateriaal (MPS-ABC, MPS-GAP, MPS-PP of
gelijkwaardig).

Voorraad gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

De voorraadmodule in de registratieomgeving is enkel toegankelijk wanneer de deelnemer in de Algemene
Vragenlijst op bedrijfsniveau te kennen heeft gegeven de voorraad te willen registreren. Bij het gebruikmaken van
de voorraadmodule dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

C.6.1 Bij aanvang gebruik van de voorraadmodule worden de actuele voorraden door de
deelnemer geregistreerd, waarbij minimaal wordt vastgelegd:
i

Naam en code van het middel.

ii

Aanwezige hoeveelheid.

C.6.2 Aangekochte middelen die fysiek aan de voorraad worden toegevoegd, worden door de
deelnemer geregistreerd in de voorraadmodule, waarbij minimaal wordt vastgelegd:
i

Naam en code van het middel.

ii

Leverdatum.

iii

Aangekochte hoeveelheid.

C.6.3 Middelen die om een andere reden dan “geregistreerd verbruik” uit de voorraad zijn gehaald,
worden handmatig afgeboekt van de voorraad, waarbij minimaal wordt vastgelegd:

C.7

i

Naam en code van het middel.

ii

Datum van verwijdering uit voorraad.

iii

Verwijderde hoeveelheid.

iv

Reden van verwijdering

Energiemeters

De deelnemer legt vast op welke manier de verschillende vormen van energie (gas/elektra/warmte) worden
geregistreerd door het vastleggen van de energiemeters. Per energiemeter is minimaal vastgelegd:
i
Wijze van registratie (factuur/opgave totaal/opgave per meter).
ii

Soort meter.

iii

Naam of nummer van de meter.

iv

Registratie van meterstanden/verbruik.

v

Actief ja/nee.

vi

100% groen ja/nee (in geval van elektriciteit van het net en gasmeter).

C.8 Verbruiksregistratie gewasbeschermingsmiddelen
C.8.1 Alle gewasbeschermingsmiddelen die gedurende de teelt, het bewaren en verwerken van het
product op het bedrijf zijn toegepast (ook door onderaannemers) moeten geregistreerd
worden, waarbij minimaal wordt vastgelegd:
i

Naam en MPS-code van het middel.

ii

De verbruikte hoeveelheid.

iii

Datum van toepassing.

iv

Uitgevoerd in eigen beheer/uitbesteed.

v

Perceel en/of gewassen waarop middel is toegepast.

C.8.2 Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt per gewas en per toepassing
geregistreerd.
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C.9 Verbruiksregistratie meststoffen
C.9.1 Alle meststoffen die gedurende de teelt, het bewaren en verwerken van het product op het
bedrijf zijn toegepast (ook door onderaannemers) moeten geregistreerd worden, waarbij
minimaal wordt vastgelegd:

C.9.2

i

Naam en MPS-code van de meststof.

ii

De verbruikte hoeveelheid.

iii

De NPK-samenstelling van de meststof (indien niet bekend bij MPS).

Het verbruik van meststoffen wordt per gewas en per toepassing geregistreerd.

C.10 Verbruiksregistratie energie
Al het energieverbruik met betrekking tot de teelt, het bewaren en verwerken van het product op
het bedrijf moet geregistreerd worden, waarbij minimaal wordt vastgelegd:
i

Datum van opname meterstand of periode in geval van registratie van factuur.

ii

Meterstand/verbruik.

iii

Gas en elektra: percentage groene energie.

iv

Gas: calorische waarde en omrekeningsfactor.

v

Overige brandstoffen: naam en code.

vi

Verbruik en eenheid.

C.11 Verbruiksregistratie water
De hoeveelheid water door menselijk invloed gegeven dient te worden geregistreerd, waarbij
minimaal wordt vastgelegd:
i

Datum van watertoediening.

ii

Hoeveelheid (m3).

iii

Bron waaruit het water is onttrokken.

C.12 Chemische Grondontsmetting
C.12.1 Alle toepassingen van chemische grondontsmetting moeten worden geregistreerd, waarbij
minimaal wordt vastgelegd:
i

Naam en MPS-code van het middel.

ii

De verbruikte hoeveelheid.

iii

Datum van toepassing.

iv

Uitgevoerd in eigen beheer/uitbesteed.

v

Perceel en/of gewassen waarop middel is toegepast.

C.12.2 Om in aanmerking te komen voor de Regeling Grondontsmetting (enkel van toepassing voor
middelen gebaseerd op de werkzame stof Metam-Natrium) dient de deelnemer de
vergunning op te sturen naar MPS.
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D. Bedrijfsaudits
D.1 Aanwezigheid boekhouding
De originele en volledige boekhouding moet aanwezig zijn op het bedrijf ten tijde van een
bedrijfsaudit.
D.2 Toegang tot het bedrijf t.b.v. een bedrijfsaudit
De deelnemer verleent de CI toegang tot het bedrijf ten behoeve van het uitvoeren van een
bedrijfsaudit.
D.3 Auditvoorbereiding
De deelnemer zorgt voor een goede voorbereiding van de bedrijfsaudit door zorg te dragen voor:
i
Een volledige en actuele registratie.
ii
Verzameloverzicht aankopen gewasbescherming/meststoffen
(indien geen gebruik gemaakt wordt van de voorraadmodule).
iii
D.4 Initiële bedrijfsaudit
De tijdens de initiële audit geconstateerde verbruiken dienen overeen te komen met de door de
deelnemer geregistreerde verbruiken.
D.5 Bedrijfsaudit
De tijdens de bedrijfsaudit geconstateerde verbruiken dienen overeen te komen met de door de
deelnemer geregistreerde verbruiken.

E. Onafhankelijke monsternames
E.1 Toegang tot het bedrijf t.b.v. een monstername
De deelnemer verleent de CI, schema-eigenaar en/of monsternemer toegang tot het bedrijf ten
behoeve van het uitvoeren van het nemen van een onafhankelijk monster.
E.2 Monsteranalyse
De analyse van het genomen monster laat geen andere werkzame stoffen zien dan degene die door
de deelnemer zijn geregistreerd.
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MPS-ABC sanctiereglement
A. Basiscriteria deelname MPS-ABC
Eis
A.1
A.2

A.3

A.4

A.5

Een ondertekend exemplaar van de offerte
is in het bezit van de CI.
Deelnemer registreert het verbruik van alle
agrarische activiteiten van het bedrijf.

Afwijking

Gevolgen kwalificatiestatus

Er is geen getekend exemplaar van de offerte
bij de CI aanwezig.
Het verbruik op één of meerdere gewassen of
op één of meerdere locaties worden niet
meegenomen in de registratie.

Geen mogelijkheid tot opstarten
registratie.
NQ [onbepaalde tijd]

Alle bedrijfsonderdelen vallend onder
dezelfde boekhouding worden
geregistreerd onder één MPS-nummer.

Bedrijfsonderdelen zonder eigen boekhouding
worden niet in de MPS-registratie
meegenomen of worden geregistreerd onder
een separaat MPS-nummer.

De deelnemer dient tijdig te voldoen aan
de betalingsverplichting.

Er wordt niet tijdig aan de
betalingsverplichting voldaan.

Er dient een klachtenregistratie op het
bedrijf aanwezig te zijn.

Klachtenregistratie is niet aanwezig.

Corrigerende maatregel is niet binnen de
gestelde termijn uitgevoerd.

Extra audits op kosten van de deelnemer.

2

Extra monsternames op kosten van de deelnemer.

3

Betrouwbaarheids Index (zie hoofdstuk 4 van Certificatieschema MPS – spelregels voor meer uitleg).
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Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

-

-

-

Tot de deelnemer alle bedrijfsactiviteiten heeft opgenomen in de
registratie
NQ [onbepaalde tijd]

-

-

-

Tot de deelnemer alle
bedrijfsonderdelen op de juiste wijze
in de MPS-registratie onderbrengt.
NQ [onbepaalde tijd]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tot de deelnemer heeft voldaan aan
de betalingsverplichting.
Deelnemer krijgt drie maanden de
tijd om aantoonbaar over een
klachtenregistratie te beschikken.
NQ [onbepaalde tijd]
Tot de deelnemer aantoonbaar over
een klachtenregistratie beschikt.

1

Nieuwe
audit1
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B. Algemene inhoudelijke criteria
Eis
B.1

Afwijking
De deelnemer voldoet aan de eisen met
betrekking tot de registratie van huur- en
contractteeltlocaties.

Niet alle huur- en contractteeltlocaties van de
deelnemer zijn ondergebracht in de MPSregistratie.
De registratie van de huur- en
contractteeltlocaties is niet conform de
registratiecriteria C1 t/m C11.

Corrigerende maatregel is niet binnen de
gestelde tijd uitgevoerd.

Iedere volgende constatering binnen twee jaar.
B.2

B.3

Er worden enkel
gewasbeschermingsmiddelen toegepast
welke zijn toegestaan binnen MPS-ABC.

Deelnemer beschikt over een actueel
Integrated Pest Management Plan.

Uit de registratie blijkt het gebruik van een
werkzame stof welke niet is toegestaan in het
land van toepassing.
Uit de registratie blijkt het gebruik van een
werkzame stof van de MPS-Zwarte lijst.
Deelnemer beschikt niet over een (volledig)
IPM plan conform de algemene inhoudelijke
eis 9.1.
Het IPM Plan van de deelnemer is niet actueel.

Het IPM Plan is niet ter inzage beschikbaar
tijdens de audit.
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Gevolgen kwalificatiestatus
Deelnemer krijgt 3 maanden de tijd
om alle huur- en contractteelt
locaties in de MPS-registratie onder
te brengen.
NQ [onbepaalde tijd]

Nieuwe
audit1

Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

Bureauaudit na 3
maanden.

-

-

-

-

-

-

-

-10

-

-

-15

NQ [twaalf weken]

-

-

-

NQ [twaalf weken]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na het volledig bijwerken van de
registratie kan weer een kwalificatie
worden toegekend.
NQ [onbepaalde tijd]
Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichtingen uit criteria B.1.
NQ [onbepaalde tijd]
Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichtingen uit criteria B.1.

Deelnemer krijgt 3 maanden de tijd
om een IPM Plan op te stellen.
Deelnemer krijgt 3 maanden de tijd
om het IPM plan te actualiseren.
Deelnemer stuurt binnen 28 dagen
het IPM-plan naar de CI ter controle.
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Bureauaudit na 3
maanden.
Bureauaudit na 3
maanden.
Bureauaudit
binnen 28
dagen

Eis
B.3

Afwijking
Deelnemer beschikt over een actueel
Integrated Pest Management Plan (vervolg).

De deelnemer voldoet aan de voorwaarden
met betrekking tot producten uit de natuur.

Nieuwe
audit1

Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

NQ [onbepaalde tijd]
Corrigerende maatregel is niet binnen de
gestelde tijd uitgevoerd.

Iedere volgende constatering binnen twee jaar.
B.4

Gevolgen kwalificatiestatus

Er wordt niet voldaan aan de criteria met
betrekking tot producten uit de natuur.

-

-

-

-

-

-

Bureauaudit na
drie
maanden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Binnen zes
maanden.

-

-5

NQ [twaalf weken]

Binnen één
jaar.

Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichtingen uit criteria B.3.
NQ [onbepaalde tijd]
Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichting uit criteria B.3.
Deelnemer krijgt drie maanden de
tijd om te voldoen aan de criteria.
NQ [onbepaalde tijd]

Corrigerende maatregel is niet binnen de
gestelde tijd uitgevoerd.

Iedere volgende constatering binnen twee jaar.
B.5

De deelnemer voldoet aan de voorwaarden
met betrekking tot de bijkoop van
eindproducten.

Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichtingen uit criteria B.4.

Bijgekochte eindproducten beschikken niet
over minimaal dezelfde MPS-ABC kwalificatie.
Iedere volgende constatering binnen twee jaar.
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Tot de deelnemer voldoet aan de
verplichtingen uit criteria B.4.
NQ [onbepaalde tijd]
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C. Registratiecriteria
Eis
C.
C.1
t/m
C.11

Registratie-criteria
De registratie is volledig en actueel
conform de registratie-criteria C1 t/m C11.

Afwijking
De registratie voldoet niet aan de eisen aan het
einde van een MPS-periode.
De registratie voldoet niet aan de eisen op het
moment van kwalificatie.

Periodes buiten de actieve registratieperiode
(bevroren periodes) zijn niet door de
deelnemer ingevuld.

MPS-ABC certificatieschema v.16
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Gevolgen kwalificatiestatus

Nieuwe
audit1

Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

-

-

-

-2

-

-

-

-

-

-

NQ [onbepaalde tijd]
Na het volledig bijwerken van de
registratie kan weer een kwalificatie
worden toegekend.
NQ [onbepaalde tijd]
Na dertien perioden aaneengesloten
registratie kan, na een bedrijfsaudit,
weer een kwalificatie toegekend
worden.
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D. Bedrijfsaudits
Eis
C.

Afwijking

D.2

D.3

De originele en volledige boekhouding is
op de bedrijfslocatie aanwezig ten tijde van
de audit.

De deelnemer verleent de CI toegang tot
zijn bedrijf om een volledige bedrijfsaudit
uit te kunnen voeren.

De deelnemer zorgt voor een goede
voorbereiding van de audit.

Bij de her-audit blijkt opnieuw dat de originele
boekhouding niet aanwezig is en/of niet
volledig.

4

Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

Audit wordt afgebroken.

Binnen
acht
weken.

-

-5

NQ [twaalf weken]

Na twaalf
weken.

-

- 10

-

-

-

-15

-

-15

-

-

Een aangekondigde bedrijfsaudit wordt met
gegronde reden door de deelnemer afgezegd.

-

Een aangekondigde bedrijfsaudit wordt zonder
gegronde reden door de deelnemer afgezegd.

-

Een aangekondigde bedrijfsaudit wordt
opnieuw zonder gegronde reden door de
deelnemer afgezegd.
Ten tijde van de bedrijfsaudit heeft de
deelnemer een NQ-status als gevolg van een
niet volledige of niet actuele registratie.
Verzameloverzichten zijn niet beschikbaar.

D.4

Nieuwe
audit1

Registratie-criteria
De originele boekhouding is niet aanwezig
en/of is niet volledig.

D.1

Gevolgen kwalificatiestatus

De verbruiken geconstateerd tijdens de
initiële audit komen overeen met de
geregistreerde verbruiken.

NQ [twaalf weken]
Deelnemer dient registratie bij te
werken om in aanmerking te komen
voor een nieuwe audit.
(Mogelijke) extra audittijd of nieuwe
audit op kosten van de deelnemer.

-

-

-

Deelnemer

Na zes
maanden

-

-

De auditgegevens wijken in ernstige4 mate af
van de geregistreerde verbruiksgegevens.

Opgeteld ≤10 punten verschil in de kwalificatie.

MPS-ABC certificatieschema v.16
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Binnen
acht
weken.
Binnen
acht
weken.
Binnen
twaalf
weken.
Zodra
registratie
is
bijgewerkt.
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Eis

Afwijking

D.5

Auditgegevens wijken in geringe5 mate af van
de geregistreerde verbruiksgegevens.
Auditgegevens wijken in ernstige6 mate af van
de geregistreerde verbruiksgegevens.
Binnen zes maanden blijkt opnieuw dat de
auditgegevens in ernstige mate afwijken van
de geregistreerde gebruiksgegevens.

De verbruiken geconstateerd tijdens de
bedrijfsaudit komen overeen met de
geregistreerde verbruiken.

5

Opgeteld ≤10 punten verschil in de kwalificatie.

6

Opgeteld >10 punten verschil in de kwalificatie.
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Gevolgen kwalificatiestatus

Nieuwe
audit1

Correctie van gegevens door CI.

-

-

-5

Correctie van gegevens door CI.

Binnen zes
maanden.

-

-15

Binnen zes
maanden.

-

-20

NQ [twaalf weken]
Correctie van gegevens door CI.
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Nieuw
monster2

Gevolg
BI3

E. Onafhankelijke monstername
Eis
E.1

E.2

De deelnemer verleent vrije toegang tot
zijn bedrijf ten behoeve van het nemen van
een onafhankelijk monster.

De geregistreerde verbruiksgegevens
komen overeen met de analyse resultaten
van het genomen monster.

Afwijking
De monsternemer wordt zonder gegronde
reden toegang tot het bedrijf ontzegd door
(medewerkers van) deelnemer.
Het wordt de monsternemer belemmerd om
vrij een locatie voor het te nemen monster te
kiezen.
Tijdens de volgende monstername kan
opnieuw, zonder gegronde reden, geen vrij
monster genomen worden.
De analyse toont het verbruik van een niet
geregistreerde maar toegelaten werkzame stof
aan.
De analyse toont het verbruik van een nietgeregistreerde stof, die niet is toegestaan in
het land van toepassing, aan.

De analyse toont het verbruik van een nietgeregistreerde stof van de MPS-Zwarte lijst
aan.
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Gevolgen kwalificatiestatus

Nieuwe
audit1

-

-

-

-

NQ [twaalf weken]

-

De betreffende werkzame stof dient
alsnog door de deelnemer
geregistreerd te worden.
NQ [twaalf weken]
De betreffende werkzame stof dient
alsnog door de deelnemer
geregistreerd te worden.

-

Nieuw
monster2
Binnen
twee
weken
Binnen
twee
weken.
Binnen
twaalf
weken.
Binnen
acht
weken.

Gevolg
BI3
-10

-5

-15

-5

-

Na acht
weken.

-10

-

Na twaalf
weken.

-15

NQ [twaalf weken]
De betreffende werkzame stof dient
alsnog door de deelnemer
geregistreerd te worden.
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