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Het certificatieschema MPS-SQ bestaat uit de volgende documenten: 
 

- MPS-SQ Certificatiecriteria 
- MPS-SQ Termen en definities 
- MPS-Governance 
- MPS-Zwarte lijst werkzame stoffen 
- Gebruiksvoorschriften voor het uniforme MPS-Vignet 
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Termen en Definities MPS-SQ 

 
Aanvrager Bedrijf dat bij een door MPS erkende certificatie instelling een 

aanvraag heeft ingediend tot certificatie voor een MPS-SQ 
certificaat 

Agrarische activiteiten • Teelt van snijbloemen, snijgroen, potplanten, 
boomkwekerijproducten, vaste planten, bolbloemen 
(broeierij), bloembollen (bollenteelt), trekheesters, fruit, 
groenten, kruiden, akkerbouwgewassen en 
uitgangsmateriaal 

• Bewaren (gekoeld) van bovengenoemde producten 
• Drogen/bewaren (ook in ijs) en prepareren (m.n. bollen) 
• Ontsmetten van bloembollen 
• Weefselkweek  

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

Certificaat Het document, uitgegeven door de certificatie instelling, en 
waarmee kenbaar wordt gemaakt dat een gerechtvaardigd 
vertrouwen bestaat dat het op het certificaat omschreven 
bedrijf in overeenstemming handelt met de eisen zoals 
vermeld in het MPS-SQ certificatieschema. 

Certificaathouder Bedrijf dat door de certificatie instelling is gecertificeerd op 
basis van het MPS-SQ certificatieschema, het overeenkomstige 
certificaat heeft verkregen en gehouden is tot het nakomen 
van alle uit het certificatieschema voortvloeiende 
verplichtingen. 

Certificatie Instelling (CI) Organisatie die op basis van een licentieovereenkomst met 
MPS bevoegd is de controles op de naleving van de eisen van 
het MPS-SQ certificatieschema uit te voeren en het recht is 
verleend op toekenning van certificaten. 

CvD  College van Deskundigen 
Drinkwater Vers water dat direct geschikt is voor menselijke consumptie 
FTE Full time equivalent. FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is 

een rekeneenheid waarmee de omvang van een 
dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. 
Eén FTE is een volledige werkweek (werkuren omgerekend 
naar voltijdbanen). 

Groepslabel Meerdere zelfstandige bedrijven, met allemaal een individueel 
certificaat, voeren gezamenlijk één MPS-label onder een 
gezamenlijk nummer.   

MPS Stichting MPS. Eigenaar van de MPS-schema’s. 
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Scope De omschrijving van de activiteiten van een bedrijf dat tegen 
het MPS-SQ certificatieschema is gecertificeerd. 
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