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1.

Doel van het document

Dit document bevat de tarieven voor de bijdragen in 2020, die Certificatie Instellingen én
gecertificeerde bedrijven verschuldigd zijn aan GMP+ International.
Het betreft de Certificatie Instellingen die geaccepteerd zijn om GMP+ certificaten aan bedrijven te
verlenen op basis van het GMP+ Feed Certification scheme met de module GMP+ Feed Safety
Assurance en de module GMP+ Feed Responsibility Assurance.
Dit document bevat tevens de tarieven voor de bijdragen die GMP+ gecertificeerde bedrijven, volgens
genoemde certificatieschema gecertificeerd, aan GMP+ International verschuldigd zijn.
De verplichting tot het betalen van deze financiële bijdragen is enerzijds vastgelegd in de
licentieovereenkomsten tussen de Certificatie Instellingen en GMP+ International en anderzijds in de
certificatie - overeenkomsten tussen de Certificatie Instellingen en de GMP+ gecertificeerde bedrijven.
Tevens zijn tarieven opgenomen voor het afnemen van andere diensten en producten van GMP+
International.
Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de verhoogde tarieven is, dat de opbrengsten
kostendekkend moeten zijn m.b.t. alle kosten die te maken hebben met het beheer en onderhoud van
de hierboven genoemde schema’s.
Alle bedragen zijn exclusief BTW. Met GMP+ International wordt hierna bedoeld: GMP+ International
B.V.
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2.

Certificatie Instellingen

2.1.

Basisvergoeding

2.1.1 De Certificatie Instelling is aan GMP+ International jaarlijks de in tabel 1 vermelde
basisvergoedingen verschuldigd.
Tabel 1: Tarieven basisvergoedingen (in euro’s) Certificatie Instellingen
Elementen

GMP+ Feed Certification
scheme

2.1.2

a.

basistarief

€ 1.320,00

b.

gebruik database webapplicatie

€ 880,00

c.

per geaccepteerde scope 1 tm 5

€ 930,00

d.

per geaccepteerde scope 6 tm 10

€ 772,50

e.

per geaccepteerde scope 11 e.v.

€ 550,00

f.

per geaccepteerde auditor

€ 132,00

g.

per critical location

€ 2.200,00

De Certificatie Instelling is de basistarieven verschuldigd in april 2020. Betaling dient plaats te
vinden op basis van een door GMP+ International te verstrekken factuur, binnen de
betalingstermijn van 21 dagen.

2.1.3

Het genoemde basistarief (a.) onder 2.1.1. Tabel 1 is niet van toepassing voor Certificatie
Instellingen welke een acceptatie hebben van een ander – door GMP+ International
geaccepteerd – certificatieschema en die zich bij GMP+ International uitsluitend aanmeldt voor
acceptatie voor een Country Note. In alle andere gevallen is deze uitzondering niet van
toepassing. Voorwaarde is dat de betreffende Certificatie Instelling een overeenkomst heeft
afgesloten met GMP+ International. Deze geaccepteerde certificatieschema’s (inclusief de
scopes) worden genoemd in hoofdstuk 3 van GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop.

2.2.
2.2.1

Overige vergoedingen
De Certificatie Instelling die een acceptatieaanvraag indient als bedoeld in de GMP+ C10
standaard voor het verkrijgen van een licentie om GMP+ FSA en/of GMP+ FRA certificatie te
mogen uitvoeren, is voorafgaand aan de start van de beoordeling aan GMP+ International een
vergoeding verschuldigd als vermeld onder a. in tabel 2. Als de acceptatieprocedure binnen 13
weken positief wordt afgerond, volgt er een terugbetaling van deze vergoeding.
Bij een acceptatieprocedure langer dan 13 weken, met een maximale doorlooptijd van 26
weken, is wederom het bedrag verschuldigd zoals vermeld onder a. in tabel 2. Als de
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acceptatieprocedure binnen 26 weken positief wordt afgerond, volgt er een terugbetaling van
deze tweede in rekening gebrachte vergoeding.
Indien de doorlooptijd van de acceptatieprocedure langer dan 26 weken bedraagt, zal er geen
terugbetaling meer plaatsvinden.
2.2.2

De Certificatie Instelling die auditoren aanmeldt voor het afleggen van examens, is aan GMP+
International per aangemelde auditor per scope de vergoeding verschuldigd als vermeld onder
b. in tabel 2.

2.2.3

De Certificatie Instelling is voor de afgifte van een schriftelijk examencertificaat voor een
auditor aan GMP+ International de vergoeding verschuldigd als vermeld onder c. in tabel 2.

2.2.4

De Certificatie Instelling is voor het verstrekken van een kopie van de door een auditor
gemaakte examens de vergoeding per examenformulier aan GMP+ International verschuldigd
als vermeld onder d. in tabel 2.

Tabel 2: Tarieven overige vergoedingen (in euro’s) Certificatie Instellingen
a. aanvraag acceptatie Certificatie Instelling

2.2.5

€ 1.615,00

b. aanmelding auditor voor examen *

€ 99,00

c. afgifte examencertificaat

€ 32,50

d. verstrekken kopie van examenformulieren

€ 11,00

De Certificatie Instellingen zijn verplicht de in par. 3 vermelde bijdragen van de gecertificeerde
bedrijven aan GMP+ International af te dragen. GMP+ International zendt normaliter een
factuur twee maanden na de afgifte van het certificaat, en in de overeenkomstige maand in elk
daaropvolgend jaar dat het certificaat geldig is. Als peildatum wordt de einddatum van het
certificaat gehanteerd. Indien na afgifte van het initiële certificaat scopes / certificaten worden
toegevoegd, geldt de maand van elk jaar, die gelijk is aan die waarin de einddatum valt.

2.2.6

De bedragen als bedoeld in par. 2.1.1 t/m 2.2.5 dienen binnen 21 dagen op de rekening van
GMP+ International te zijn overgemaakt na ontvangst van een factuur.



Indien deelgenomen wordt aan (toekomstige) digitale examens zal een gewijzigd tarief
vastgesteld worden.
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3. GMP+ gecertificeerde bedrijven
3.1.
3.1.1

Algemeen
Een GMP+ gecertificeerd bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 1, is jaarlijks een financiële bijdrage als
hierna vermeld aan GMP+ International verschuldigd. Het GMP+ gecertificeerde bedrijf betaalt
deze bijdrage via de Certificatie Instelling waarmee het een overeenkomst heeft, die het bedrag in
overeenstemming met het bepaalde in par. 3.2 aan GMP+ International dient te betalen.

3.1.2

Indien de certificatie voor een bedrijfslocatie betrekking heeft op meerdere toepassingsgebieden
(scopes), is voor elk aanvullend toepassingsgebied (scope) 40% van het daarvoor geldende bedrag
verschuldigd. Bij certificatie van meer dan 5 scopes per bedrijfslocatie, geldt voor elk aanvullend
toepassingsgebied (scope) 10% van het daarvoor geldende bedrag verschuldigd. In deze gevallen is
het hoogste bedrag volledig verschuldigd en is de korting van toepassing op de lagere tarieven.

3.2.

GMP+ Gecertificeerde bedrijven

De GMP+ gecertificeerde bedrijven zijn per bedrijfslocatie en per vermeld toepassingsgebied (scope)
de in tabel 3 vermelde basisvergoeding verschuldigd te betalen.
Tabel 3: Tarieven basisvergoeding (in euro’s) per scope voor gecertificeerde bedrijven

Standaard tarief

per locatie

Scope 1

€ 258,50

Scope 2 t/m 5 (zie toelichting par. 3.1.2)

€ 103,40

Scope 6 en verder (zie toelichting par. 3.1.2)

€ 25,85

Afwijkend tarief

per locatie / schip

Transport diervoeder, wegtransport ≤ 2 medewerkers

€ 110,00

Handel aan veehouderijbedrijven (tussenhandel)

€ 44,50

Transport diervoeder, binnenvaart

€ 44,50
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MultiSite
Staffel tarief

locaties
1 t/m 5

locaties
6 t/m 10

locaties
11 t/m 15

locaties
16 t/m
40

locaties
41 t/m
60

locaties
61 t/m
80

locaties
>80

Handel

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

Transport

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

Op- & Overslag

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 54,50

€ 39,00

€ 22,50

Handel aan
veehouderijbedrijven
(tussenhandel)

€ 44,50

€ 34,00

€ 22,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

Transport diervoeder,
binnenvaart

€ 44,50

€ 34,00

€ 22,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

Bevrachting

Toelichting:
Een bedrijf krijgt een scope Handel wanneer het handelt in niet zelfgeproduceerde
diervoeders. Verkoop van zelfgeproduceerde diervoeders valt onder de scope Productie.
Bij de scope Transport diervoeder wordt onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven
(met minder of gelijk aan (≤) 2 werknemers) en bedrijven met meer dan (>) 2 werknemers.
De Certificatie Instelling is verplicht GMP+ International te informeren over de aantallen
werknemers per gecertificeerd bedrijf. Indien er geen registratie heeft plaatsgevonden,
wordt het hoogste tarief gehanteerd.
Naast transportbedrijven bestaan er ook tractionairs met en zonder eigen handboek. Deze
vallen onder de tarieven structuur van Transport diervoeder.
Toepassing van het zgn. staffeltarief voor Multi Site is alleen mogelijk indien voldaan
wordt aan de hiervoor geldende GMP+ voorwaarden, zoals vermeld in Annex 4 van de
GMP+ C12. Hierbij geldt dat de Certificatie Instelling zorgt draagt voor de correcte
informatie voor registratie in de database van GMP+ International.
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4. Overige bedrijven
Naast bedrijven die GMP+ gecertificeerd zijn voor de eerder genoemde schema’s, zijn er ook nog bedrijven
die op een andere manier aan GMP+ International verbonden zijn.

4.1.

QS gecertificeerde deelnemers

Een QS gecertificeerde deelnemer die voor acceptatie binnen de GMP+ FSA module geregistreerd is, is
jaarlijks een registratievergoeding zoals hierna vermeld aan GMP+ International verschuldigd. Het
bedrag dient binnen 21 dagen na facturering aan GMP+ International te zijn voldaan.
QS gecertificeerde deelnemers

Per locatie

Productie diervoeder, mengvoeder

€ 258,50

Productie diervoeder, voormengsels

€ 258,50

Indien de certificatie voor een bedrijfslocatie betrekking heeft op meerdere toepassingsgebieden (scopes)
is voor elk aanvullend toepassingsgebied (scope) 40% van het daarvoor geldende registratievergoeding
verschuldigd. In deze gevallen is het hoogste bedrag volledig verschuldigd en is de korting van toepassing
op de lagere tarieven.

4.2.

pastus+ gecertificeerde deelnemers

Een pastus+ gecertificeerde deelnemer die voor acceptatie binnen de GMP+ FSA module geregistreerd
is, is jaarlijks een registratievergoeding als hierna vermeld aan GMP+ International verschuldigd ter
dekking van de daarmee samenhangende kosten. Het bedrag dient binnen 21 dagen na facturering
aan GMP+ International te zijn voldaan.
pastus+ gecertificeerde deelnemers

Per locatie

Productie van voedermiddelen

€ 258,50

Productie van mengvoeders

€ 258,50

Handel in diervoeder

€ 258,50

Op- en Overslag van diervoeder

€ 258,50

Transport van diervoeder, wegtransport

€ 258,50

Indien de certificatie voor een bedrijfslocatie betrekking heeft op meerdere toepassingsgebieden
(scopes) is voor elk aanvullend toepassingsgebied (scope) 40% van het daarvoor geldende
registratievergoeding verschuldigd. In deze gevallen is het hoogste bedrag volledig verschuldigd en is
de korting van toepassing op de lagere tarieven.
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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.
© GMP+ International B.V.
Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd
op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel
gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van
GMP+ International B.V. te worden verkregen.
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