
Richtlijnen MPS-Groepslabel  

Definitie van het MPS-Groepslabel: 

Een MPS-Groepslabel mag worden gevoerd door een groep bedrijven als alle individuele bedrijven 

van de groep individueel aan de eisen van het betreffende certificaat/label voldoen. Hierdoor 

voldoet de groep als zodanig aan alle eisen van het betreffende certificaat/label. De groep krijgt een 

uniek MPS nummer. Het MPS-Groepslabel wordt (automatisch) door MPS uitgegeven. Indien één 

van de bedrijven uit de groep niet over een geldig (individueel) certificaat/label beschikt of wanneer 

niet wordt voldaan aan de punten uit de overeenkomst wordt het MPS-Groepslabel ingetrokken.  

Controles: 

Er worden door MPS controles uitgevoerd op het juist voeren van het MPS-Groepslabel. 

Aanvraag van het MPS-Groepslabel: 

Bij de aanvraag van het MPS-Groepslabel wordt er een overeenkomst  getekend tussen MPS en de 

groep (zie: aanmeldingsset MPS-Groepslabel en bijbehorende overeenkomst).

Hierbij wordt de volgende aantekening gemaakt: 

1. De groepseigenaar is verantwoordelijk voor de contractuele verplichtingen en de uitvoerende 

zaken aangaande het betreffende MPS-Groepslabel.

2. De groepseigenaar is verantwoordelijk voor de communicatie naar de groepsleden.

3. Mutaties in de samenstelling van de groep worden door de groepseigenaar uiterlijk op de dag 
waarop de mutatie ingaat doorgegeven aan MPS.

4. Nieuwe groepsleden beschikken bij het toetreden tot de groep over een geldig certificaat/label.

5. De kosten van het MPS-Groepslabel, vermeld in het MPS-ABC kostenoverzicht (het groepslabel 

voor de andere schema’s/ labels worden zonder extra kosten meegenomen), worden door de 

groepseigenaar voldaan.

6. Alle leden vallende onder de groep dienen deel te nemen aan het MPS-Groepslabel. Deelname 

met een deel van de groep is niet mogelijk.

Overeenkomst: 

Een ondertekend exemplaar van de overeenkomst inzake deelname aan het MPS-Groepslabel moet 

in het bezit zijn van MPS.  

Aantal deelnemers per groep 

Minimum aantal deelnemers in een groep is 2. Maximaal aantal deelnemers in een groep is 100. 



Beoordeling MPS-Groepslabel: 

De toekenning  van het MPS-ABC groepslabel loopt gelijk aan de beoordelingsmomenten van MPS-

ABC. Dat betekent dat er één keer per kwartaal een kwalificatie wordt uitgegeven. Eén week 

voorafgaand aan het beoordelingsmoment van het MPS-ABC certificaat, wordt de groepseigenaar 

op de hoogte  gesteld van de certificeringsstatus van de individuele deelnemers. De 

groepseigenaar is verantwoordelijk voor het aanspreken van de individuele deelnemers. Mocht 

een individuele deelnemer hulp nodig hebben bij de MPS-ABC registratie kan MPS ondersteuning 

bieden.  

Bij alle MPS-groepslabels checkt MPS dagelijks of alle individuele leden van de groep over het 

betreffende MPS certificaat beschikken. Indien één individueel lid niet over een certificaat 

beschikt, dan is gebruik van het label door de groep niet toegestaan.   

Gebruik van de collectieve merken: 

Voor alle MPS-groepslabels mogen de daarbij behorende vignetten met groepsnummer gevoerd 

worden. Hiervoor gelden dezelfde eisen als omschreven in de betreffende certificatieschema’s.  

Verkoop producten: 

De producten van de individuele bedrijven kunnen worden verkocht onder de groepskwalificatie of 

onder de eigen individuele kwalificatie.  

Aanvullende eisen MPS-ABC groepslabel: 

Gezien MPS-ABC een verbruiksregistratie met vier beoordelingsmomenten is, omschrijven we 

hieronder een aantal aanvullende eisen t.a.v. het Groepslabel MPS-ABC.  

1. Registratie: Elk individueel bedrijf registreert volgens de MPS-ABC richtlijnen.

2. Normering: Per individueel bedrijf

3. Kwalificeren: Elk individueel bedrijf wordt gekwalificeerd volgens de MPS-ABC systematiek. 

Voor de toekenning van het MPS-ABC groepslabel wordt de volgende systematiek gehanteerd: 

De groep ontvangt de ABC score van het laagst scorende individuele lid. Als alle leden dezelfde 

ABC score hebben, wordt deze score aan de gehele groep toegekend* Voorbeeld 1: Alle leden 

scoren 

MPS-A+. MPS kent MPS A+ aan de groep toe.

Voorbeeld 2: Alle leden scoren MPS A, één lid scoort MPS B. MPS kent MPS B aan de groep toe.

Voorbeeld 3: Alle leden scoren MPS A+, één lid scoort MPS C. MPS kent MPS C aan de groep 

toe.

*Om in aanmerking te komen voor het MPS-ABC groepslabel mag geen enkel lid van de groep Non 
Qualified zijn. Dit betekent dat er geen kwalificatie is toegekend.

Kosten: 

De kosten voor het groepslabel worden jaarlijks vastgesteld door MPS. De kosten per individuele 

deelnemer, per jaar, staan vermeld in het MPS-ABC kostenoverzicht. Het groepslabel voor de 

andere schema’s/ labels wordt zonder extra kosten meegenomen. 




