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Inleiding 

Dit Marktinitiatief (MI) document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het 

marktinitiatief Duurzame Zuivelketen en GMP+ International. Het belangrijkste doel is om GMP+ 

gecertificeerde bedrijven de mogelijkheid te bieden voor een aanvullende certificering voor 

diervoeder dat voldoet aan de voorwaarden van de Duurzame Zuivelketen. 

  

Marktinitiatief verantwoord mengvoeder 

Als gevolg van de inspanningen van de Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja, die in 2012 in 

Nederland is opgericht, moet vanaf 2015 alle soja die in de Nederlandse agro-foodketen wordt 

gebruikt, afkomstig zijn van een verantwoorde bron (RTRS of gelijkwaardig). Dit moet stevig 

verankerd zijn in inkoop- of kwaliteitsafspraken in de hele keten van diervoeder tot en met de 

retail.  

 

Als belangrijke keten tussen productie, handel en consumptie van soja via diervoeder heeft de 

diervoederindustrie GMP+ International gevraagd een objectieve en traceerbare borging van de 

inkoop en verwerking van verantwoorde soja te ontwikkelen.  Dit document is het resultaat van 

deze vraag. 

 

Momenteel wordt de inkoop van verantwoorde soja (inclusief sojaderivaten en sojaproducten) 

in deze norm behandeld. In de toekomst kan deze scope worden uitgebreid met de inkoop 

van andere grondstoffen (bijvoorbeeld palmolie en vismeel), maar het is ook mogelijk om 

andere 'duurzaamheidsaspecten' op te nemen, zoals de CO2-footprint, het energiegebruik, 

enz. Daarom zal het document de komende jaren groeien om de groei naar steeds meer 

verantwoord mengvoer te faciliteren. 

 

Inkoop van verantwoorde soja 

Het gecertificeerde bedrijf moet zijn verantwoorde soja inkopen bij leveranciers die worden 

geaccepteerd op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde inkoopvoorwaarden. In dit document 

wordt 'verantwoorde soja' gedefinieerd als RTRS of gelijkwaardig. Gecertificeerde bedrijven van 

dit document kunnen alleen soja afkomstig van RTRS of gelijkwaardige gecertificeerde boeren 

als 'verantwoorde soja' beschouwen en als zodanig worden behandeld. 

 

Duurzame Zuivelketen  

De Duurzame Zuivelketen is een uniek initiatief waarbij de zuivelindustrie en de 

melkveehouders ernaar streven om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd toonaangevend 

te maken op het gebied van duurzaamheid.  

 

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld 

in de Duurzame Zuivelketen.  
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Dit initiatief heeft doelstellingen op vier belangrijke gebieden: 

a) Klimaat en energie 

b) Diergezondheid en dierenwelzijn 

c) Begrazing 

d) Biodiversiteit en het lokale milieu 

 

Een van de eerste initiatieven op het gebied van verantwoord melkveevoeder is de inzet voor 

100% gebruik van RTRS-gecertificeerde duurzame soja. GMP+ gecertificeerde bedrijven met 

de scope "Verantwoordelijk melkveevoeder" kunnen aantonen dat het diervoeder dat zij 

leveren voldoet aan de voorwaarden van dit marktinitiatief.  
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Welkom 

Dit  Feed Certification scheme document helpt u om wereldwijd verantwoord diervoeder te 

bieden. Door te voldoen aan de voorwaarden die GMP+ International samen met onze GMP+ 

Community heeft opgesteld, willen we u helpen om de certificering van diervoeder te krijgen 

die u nodig heeft. Lees de informatie in dit document zorgvuldig door.  

 

Let’s make this work together! 

1. Scope van dit document 

De voorwaarden voor het produceren en/of verhandelen van diervoeder dat voldoet aan de 

voorwaarden voor Verantwoord Melkveevoeder zoals gedefinieerd door de Duurzame 

Zuivelketen zijn opgenomen in dit document. 

 

2. Normatieve verwijzingen 

Dit Marktinitiatief (MI) document bevat de voorwaarden voor verantwoord diervoeder en 

diervoederdiensten. Dit MI-document moet altijd worden gebruikt in combinatie met de R 5.0 

Feed Responsibility Management Systems Requirements die de implementatie van een Feed 

Responsibility Management System (FRMS) garandeert. Het gecombineerde gebruik stelt een 

bedrijf in staat om verantwoorde diervoederproducten en diervoederdiensten te leveren in 

overeenstemming met het verzoek van het Marktinitiatief. 

 

Zowel de R 5.0 Feed Responsibility Management Systems Requirements als de documenten van 

het Marktinitiatief moeten worden beschouwd als een normatief onderdeel van de GMP+ 

FRA-module.  

 

Dit document moet worden gebruikt: 

a) in aanvulling op de GMP+ FSA module; 

b) in combinatie met een gelijkwaardige voederveiligheidsnorm (zie TS 1.2 Inkoop). 

Het is ook mogelijk om de GMP+ FRA-module te gebruiken zonder aanvullende certificering. 
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3. Termen en Definities 

Naast de termen en definities die in F 0.2 Definities worden genoemd, worden de volgende 

termen gebruikt: 

 

Term Description 

Soja Het woord “soja” is gebruikt om zowel de soja (bonen) te beschrijven 

als de soja derivaten en sojaproducten.  

 

Dit is gedaan om de standaard makkelijker leesbaar te maken. Indien 

een specifiek soort soja, sojaderivaat of sojaproduct in de tekst wordt 

genoemd, dan wordt die specifieke soort soja, sojaderivaat of 

sojaproduct bedoeld. In andere gevallen kan het woord “soja” worden 

gelezen als soja, sojaderivaat of soja-product. 

 

Voorbeelden van sojaproducten vindt u in de productlijst (onderdeel 

van Feed Support Products) op de website van GMP+ International.    
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4. Verantwoord melkveevoeder 

4.1. Feed Responsibility Management System 

Het gecertificeerde bedrijf moet voldoen aan de volgende voorwaarden die worden genoemd 

in R 5.0 Feed Responsibility Management Systems Requirements: 

 

Hoofdstuk / § Onderwerp 

2 Normatieve verwijzingen 

4 Systeemvoorwaarden (inclusief de paragrafen in dit hoofdstuk) 

5.1  Material accounting system 

5.2 Segregation 

5.3 Mass Balance 

5.5 Book & Claim 

 

4.2. Inkoopvoorwaarden 

Al het diervoeder dat geëtiketteerd is als conform de scope Verantwoord Melkveevoeder 

moet voldoen aan de onderstaande inkoopvoorwaarden.  

 

 Gebruikerstip: 

Zie § 4.5.1 "De klant informeren over de status van het diervoeder" in het document R 5.0 Feed 

Responsibility Management Systems Requirements.    

4.2.1. Inkoop van verantwoorde soja 

Het gecertificeerde bedrijf moet zijn verantwoorde soja kopen van een leverancier die 

gecertificeerd is in overeenstemming met de specificatie hieronder: 

 

Voor chain  
supply model: 

Leverancier gecertificeerd voor:  

 

Segregation 

 

RTRS Standard for Responsible Soy Production  

RTRS Chain of Custody Standard – met scope segregation 

MI 5.1 met de scope RTRS Segregation  

MI 5.3 Verantwoord melkveevoeder 

 

Mass Balance 

 

RTRS Standard for Responsible Soy Production  

RTRS Chain of Custody Standard – met scope scope mass 

balance of segregation 

MI 5.1 met scope RTRS Mass Balance of RTRS Segregation 

MI 5.3 Verantwoord melkveevoeder 

 

Book & Claim 
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Het supply chain model dient te zijn gedekt binnen de scope van certificatie van de 

leverancier.  

 

Opmerking: Naast de geaccepteerde certificatieschema's zoals vermeld in de bovenstaande 

tabel, wordt het ook geaccepteerd om verantwoorde soja te kopen van bedrijven die 

gecertificeerd zijn voor een certificatieschema dat door de RTRS als gelijkwaardig is 

goedgekeurd. Alle door de RTRS goedgekeurde certificatieschema's worden gepubliceerd op de 

RTRS-website: www.responsiblesoy.org. 

 

4.2.2. Inkoop van credits 

Credits (voor de supply chain model book & claim) moeten worden gekocht via: 

 

Credit trading platform RTRS Trading Platform 

 

 Gebruikerstip: 

Het RTRS Trading Platform is te benaderen via: www.responsiblesoy.org  

 

4.2.3. Inkoop van verantwoord mengvoeder 

Verantwoord mengvoeder moet worden gekocht van producenten van mengvoeder die zijn 

gecertificeerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden: 

 

 

Geaccepteerd certificatie-

schema 

MI 5.3 Verantwoord melkveevoeder 
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Feed Support Products 

 

Dat was veel informatie om te verwerken en je zou je kunnen afvragen, wat is de volgende stap? Gelukkig 

kunnen wij hierbij ondersteuning bieden aan onze GMP+ Community. We bieden ondersteuning door 

middel van verschillende tools en begeleiding, maar omdat elk bedrijf een gedeelde verantwoordelijkheid 

heeft voor voederveiligheid, kunnen maatwerkoplossingen niet worden geboden. We helpen echter wel door 

voorwaarden uit te leggen en achtergrondinformatie te geven over de voorwaarden. 

 

We hebben diverse support materialen ontwikkeld voor de GMP+ Community. Deze bevatten verschillende 

tools, variërend van documenten met veelgestelde vragen (FAQ) tot webinars en evenementen. 

 

Ondersteunend materiaal met betrekking tot dit document (richtlijnen en FAQ's) 

GMP+ heeft documenten beschikbaar gesteld die een leidraad geven bij de GMP+ voorwaarden zoals 

vastgelegd in de module GMP+ FSA en FRA. Deze documenten geven voorbeelden, antwoorden op veel 

gestelde vragen of achtergrondinformatie. 

 

 

Vind onze Feed Support Products hier: 

Guidelines 

Meer informatie:      https://gmpplus.org/nl/feed-certification-scheme-2020/gmp-fsa-fra-certification/support/  

https://gmpplus.org/nl/feed-certification-scheme-2020/gmp-fsa-fra-certification/support/


 

gmpplus.org 

At GMP+ International, we believe 

everybody, no matter who they 

are or where they live, should have 

access to safe food. 

GMP+ International 

Braillelaan 9 

2289 CL Rijswijk 

The Netherlands 

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office) 

 +31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk) 

e. info@gmpplus.org 

Disclaimer: 

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De 

publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk 

voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie. 
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