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GMP+ A2

Hoofdstuk 2
Definitie van “Intern transport” is toegevoegd. Ook transport tussen
verschillende locaties van één bedrijf valt onder deze definitie.

GMP+ B1

Paragraaf 4.1

GMP+ B2

Paragraaf 7.7.1

GMP+ B3

Paragraaf 7.3.1

GMP+ B1

Paragraaf 7.7.1

GMP+ B1.2

Paragraaf 7.7.1

GMP+ B2

Paragraaf 6.6

GMP+ B3

Paragraaf 6.7

GMP+ BA4

Paragrafen 2.1,
2.2.1.2, 2.2.5.2,
2.4.6,
Aflatoxine B1
protocol, Protocol
P1, P2, P4, P7,
Annex 1

GMP+ BCN-NL2

Paragraaf 4.4

GMP+ B1

Paragraaf 7.2.1

GMP+ B2

Paragraaf 6.2.1

GMP+ B3

Paragraaf 6.3.1

Voorwaarden met betrekking tot intern transport
zijn toegevoegd.

Verwijzing naar GMP+ BA10 is toegevoegd
i.v.m. gewijzigde voorwaarden voor gebruik van
laboratoria. Dit is gerelateerd aan de introductie
van geregistreerde laboratoria. Zie voor meer
informatie nieuwsbrief GMP+ International
starts Registered Laboratories program

Vooruitlopend op de aankomende publicatie
van GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor
bijproducten uit vet- en olie-industrie is er reeds
een verwijzing toegevoegd naar dit nieuwe
GMP+ BA document.
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GMP+ B4

Paragraaf 5.2.2.2
Voorwaarden voor zgn. combinatievoertuigen, speciaal ontworpen
voor het transporteren van diervoeder en verboden ladingen zonder
dat de laadruimte moet worden vrijgegeven, zijn toegevoegd.
Paragraaf 7.2.1
Ook bevrachter die alleen papierwerk regelen dienen vanaf nu hun
dienst positief te declareren

GMP+ B4.3

Paragraaf 1.6

Scheepsruim moet leeg zijn voor GMP+ B4.3
verificatie.

GMP+ BA10

Hoofdstuk 3
pastus+ schema is toegevoegd aan de lijst van geaccepteerde
certificaten voor de scopes productie van mengvoeder en
voedermiddelen, handel, op- en overslag en wegtransport. Let op: er
gelden wel aanvullende voorwaarden bij aankoop van pastus+
gecertificeerde bedrijven.
OQUALIM-RCNA schema is toegevoegd aan de lijst van
geaccepteerde certificaten voor de scopes productie van mengvoeder
en voormengsels. Let op: er gelden wel aanvullende voorwaarden bij
aankoop van OQUALIM-RCNA gecertificeerde bedrijven.
Paragraaf 3.9
Voorwaarden voor gebruik van laboratoria zijn gewijzigd. Dit is
gerelateerd aan de introductie van geregistreerde laboratoria. Zie voor
meer informatie nieuwsbrief GMP+ International starts Registered
Laboratories program
Annex 5
Poortwachtersprotocol voor de aankoop van granen, zaden en
peulvruchten is op enkele punten gewijzigd:
• Italië is verwijderd uit de lijst met de oorspronkelijke
herkomstlanden
• Monitoringsparameters zijn aangepast aan de huidige kennis van
contaminanten
• Verwijzing naar GMP+ BA10, par. 3.9 is toegevoegd i.v.m.
gewijzigde voorwaarden voor gebruik van laboratoria
Annex 6
Poortwachtersprotocol voor de aankoop van (voormalige)
levensmiddelen is op enkele punten gewijzigd:
• Definities zijn geactualiseerd
• Levensmiddelenadditieven zijn toegevoegd aan de scope van dit
protocol
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•
•

•

Voorwaarden voor leveranciersbeoordeling zijn verder uitgewerkt
Verplichte audit door een certificatie-instelling van eens per drie
jaar is vervangen door een op de risico’s gebaseerde witness
audit. Frequentie van deze witness audit is afhankelijk van het
aantal leveranciers van (voormalige) levensmiddelen.
Wederverkoop is beperkt toegestaan. Hieraan zijn voorwaarden
verbonden.

Annex 7
Poortwachtersprotocol voor de aankoop van GMQ Palmolie is op
enkele punten gewijzigd:
• Het maximum niveau van FFA is iets verhoogd
• Verwijzing naar GMP+ BA10, paragraaf 3.9 is toegevoegd i.v.m.
gewijzigde voorwaarden voor gebruik van laboratoria Zie voor
meer informatie nieuwsbrief GMP+ International starts Registered
Laboratories program

Annex 8
Poortwachtersprotocol voor de aankoop van stro is verwijderd. Stro
kan worden aangekocht onder Annex 4 Poortwachtersprotocol voor
de aankoop van onbewerkte agrarische producten van de teler / telercollecteur
Annex 9
Oostenrijk is toegevoegd aan de lijst met A-landen. Per 1-1-2019 is
het toepassen van het poortwachtersprotocol voor wegtransport niet
meer mogelijk in Oostenrijk en kan er alleen gecertificeerd transport
ingezet worden voor het transport van GMP+ producten.
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