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Inleiding 
 

Sinds maart 2020 heeft MPS een nieuwe registratieomgeving. De nieuwe registratieomgeving is een digitale omgeving waarmee u op ieder 
moment op eenvoudige wijze uw milieu- en verbruiksinformatie kunt vastleggen. Vanaf 22 november 2021 kunt u ook vanuit deze 
registratieomgeving de UO-rapportage versturen. Alle analyses die u heeft ingevoerd bij uw UO-emissie in de ‘oude’ MY-MPS omgeving zijn 
overgezet naar de nieuwe registratieomgeving.  
 
MY-MPS blijft voorlopig beschikbaar voor het raadplegen van uw oude UO-rapportages. Daarnaast ontvangt u in MY-MPS de terugkoppeling 
over uw UO-rapportage. Als uw opgave foutief is ingediend dan kunt deze tot 1 mei opnieuw versturen. Mocht u na 1 mei nog wijzigingen in 
willen sturen, kunt u contact opnemen met het serviceteam. Wanneer u voor het eerst de UO-gegevens verzendt via MPS, kunt u gedurende het 
jaar de analyses in het systeem zetten en de teeltgegevens/verbruiksgegevens na afloop van het jaar aanvullen en versturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inloggen Customer portal 
 
U heeft wel een account:  
Als u al een account heeft, kunt u als volgt naar de UO-module gaan: 
 

1. U logt in door naar www.my-mps.com te gaan en rechtsboven te klikken op ‘Login’ en dan op ‘Customer portal’. Er opent een nieuwe 
pagina. 
 

2. U vult hier uw e-mailadres en het wachtwoord in. 
 

3. Om uw verbruik te registreren, gaat u na het inloggen in de Customer portal naar ‘Registratieomgeving’. Hier kiest u voor UO-emissie. 
 

4. U kunt nu verder om uw UO-emissie in te voeren of te wijzigen, zie hoofdstuk 2. 
 
U heeft geen account:  
Voordat u kunt beginnen met registreren en de UO-emissie in kunt vullen, heeft u een account nodig voor de Customer portal. U kunt uw 
account als volgt activeren:  
 

1. Ga naar www.my-mps.com. Vervolgens klikt u op ‘Login’ en daarna op ‘Customer portal’. Er opent een nieuwe pagina.  
 

2. U activeert uw account door te klikken op ‘Wachtwoord opvragen’. U vult hier uw e-mailadres in en vervolgens krijgt u een e-mail 
waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken.  

 
3. Na het aanmaken van het wachtwoord kunt u gebruikmaken van de Customer portal.  

 
4. Om uw verbruik te registreren, gaat u na het inloggen in de Customer portal naar ‘Registratieomgeving’ Uitleg over de 

Registratieomgeving vindt u hier Handleiding registratieomgeving. Mocht u ondersteuning wensen, kunt u contact opnemen met de 
afdeling Service & Support via +31 (0)174 - 615 715 of info@my-mps.com. 

 
5. Als de registratie helemaal is bijgewerkt, kunt u uw UO-emissie invullen, zie hoofdstuk 2. 

https://my-mps.com/wp-content/uploads/2021/04/Handleiding-registratieomgeving-MPS-ABC-versie-6.pdf
mailto:info@my-mps.com


2. Werkwijze UO-emissie 
 
1. Op het bedrijfsdashboard ziet u UO-

emissie staan. Klik op ‘UO-emissie’. 
 

  
  

2. U ziet nu uw UO-nummers en de 
bijbehorende locaties. U kiest nu de 
locatie door op het jaar te klikken dat 
u wilt aanpassen. 

 



3. Er opent nu een scherm waar u uw 
bedrijfsgegevens (indien nodig) kunt 
aanpassen. U drukt daarna op 
Opslaan (als u alleen uw wijzigingen 
wil opslaan) of Opslaan en volgende 
om naar de volgende pagina te gaan. 

 
  

4. Nu kunt u aangeven hoeveel analyses 
(metingen) u per jaar heeft gedaan. 
Vul een getal in, bijvoorbeeld vier, en 
deze gegevens hier invullen.  
 
In dit voorbeeld gaat het om 
grondteelt, heeft u substraatteelt of 
een combinatie van beide dan vult u 
die gegevens in. 
 
U drukt daarna op Opslaan (als u 
alleen uw wijzigingen wil opslaan) of 
Opslaan en volgende om naar de 
volgende pagina te gaan.  



5. Bij teeltgegevens drukt u op ‘Ververs 
teeltgegevens’. De teeltgegevens 
worden uit de registratie opgehaald 
als deze hier volledig zijn ingevuld. 
Als u grond- en substraatteelt heeft, 
kunt u hier een verdeling maken van 
de hoeveelheden. 
 
Als u grondteelt heeft, is het nodig 
hier aan te geven of u belichting 
heeft gebruikt voor de grondteelt. 
 
U drukt daarna op Opslaan (als u 
alleen uw wijzigingen wil opslaan) of 
Opslaan en volgende om naar de 
volgende pagina te gaan. 

 

  



6. Nu kunt u hier uw verbruiksgegevens 
ophalen voor de ‘Hoeveelheid 
geloosd drainagewater per periode 
(m3)’ door op ‘Ververs 
watergegevens’ te klikken. Ook hier is 
het nodig een verdeling te maken 
tussen grond- en substraatteelt als u 
beide heeft. Als deze gegevens 
opgehaald zijn, klikt u ‘Verbruik 
stikstof en fosfor over het 
registratiejaar (kg)’ aan, om 
vervolgens door middel van ‘Ververs 
elementgegevens’ deze gegevens op 
te halen.  
 
U drukt daarna op Opslaan (als u 
alleen uw wijzigingen wil opslaan) of 
Opslaan en volgende om naar de 
volgende pagina te gaan. 
 

 



7. Als uiteindelijk alle gegevens zijn 
ingevuld en compleet zijn, kunt u de 
gegevens versturen door in de linker 
kolom naar ‘Versturen’ te gaan en 
vervolgens op ‘Versturen’ te klikken. 
Als dit is gedaan, verschijnt er “De 
emissieregistratie is opgestuurd”. 

 
  

8. Als u de status en de rapportage wil 
bekijken, kunt u dit doen door op 
‘Overzicht’ te klikken. Vervolgens ziet 
u ‘Naar UO rapportage en 
terugkoppeling UO’. Wanneer u 
daarop klikt, gaat u naar de ‘oude’ 
MY-MPS omgeving waar u deze kunt 
bekijken. 
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