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Inleiding
Dit Marktinitiatief (MI) document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de drie
marktinitiatieven A-Ware Food Group, Aanvullende normen biologische zuivel en het Beter
Leven Keurmerk 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 drie marktinitiatieven A-Ware Food Group, Aanvullende
normen biologische zuivel en het Beter Leven Keurmerk.

Diervoeder van Europese herkomst
Er is een tendens zichtbaar binnen Europa om zo veel mogelijk gebruik te maken van
grondstoffen van Europese herkomst. Dit is deels vanwege de afhankelijkheid van andere
landen voor voedselvoorziening, maar ook vanwege een groter wordende wens om
grondstoffen niet meer van ver te halen (om te komen tot een circulair voedselsysteem van
grond tot mond). De eerste concrete wensen komen uit Nederland, het is echter te
verwachten dat ook andere regio’s in Europa snel zullen volgen.

A-Ware Food Group
Royal A-ware een oer-Hollands familiebedrijf met passie voor food. Royal A-ware is
gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas. Ook produceren
en verpakken zij room en dagverse zuivelproducten. Deze worden verkocht onder het private
label merk van Albert Heijn.

Aanvullende normen biologische zuivel
In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en
zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische
zuivel. De Natuurweide ondersteunt deze samenwerking.
De Aanvullende Normen gelden naast de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel.
Voor het onderdeel voer is de eis vastgesteld om plantaardige grondstoffen voor diervoeders
voor de melkveehouderij te gebruiken van de herkomst “geografisch Europa”.

Beter Leven Keurmerk
Het Beter Leven keurmerk is een label voor dierenwelzijn met 1, 2 of 3 sterren dat op
verpakkingen van vlees, kip, eieren en tal van samengestelde producten te vinden is. Hoe
meer sterren, hoe beter het leven van de dieren is geweest. De Dierenbescherming is eigenaar
van het Beter Leven keurmerk en werkt samen met Natuur & Milieu en Vogelbescherming
Nederland aan de verbreding van het keurmerk met natuur- en milieucriteria. Het label is
geborgd via onafhankelijke certificerende instellingen.
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diervoeder ingrediënten non-GMO en/of biologisch zijn. Deze standaard focust zich alleen op de herkomst
van het diervoeder.

Toelichting

De genoemde marktinitiatieven stellen ook andere eisen aan het diervoeder. Bijvoorbeeld dat de gebruikte

De voorwaarden in dit document moeten worden gezien als het einddoel de drie marktinitiatieven. Omdat dit
niet voor alle producten (direct) mogelijk is, zijn er in de bijlagen uitzonderingen opgenomen. Om naar het
einddoel toe te werken, zal er voor steeds minder producten een uitzondering gelden. Het terugdringen van
deze uitzonderingen zal worden gedaan op basis van een in ‘roadmap’, die is ontwikkeld en wordt
bijgehouden door de marktinitiatieven en de diervoederindustrie en is gebaseerd op wat op de genoemde
termijn ‘haalbaar en betaalbaar’ is.
De toepassing van deze standaard is niet beperkt tot leveranciers aan veehouders die deelnemen aan de
bovengenoemde marktinitiatieven. Hij kan worden gebruikt door alle diervoederbedrijven die willen
aantonen dat zij diervoeder van Europese oorsprong leveren.
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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 it work together!

1.

Scope van dit document

De voorwaarden voor het produceren en/of verhandelen van diervoeder van Europese
herkomst (en daaraan gerelateerde diensten) zoals gedefinieerd door de drie
marktinitiatieven A-Ware Food Group, Aanvullende normen biologische zuivel en het Beter
Leven Keurmerk zijn opgenomen in dit document.
De scope van certificatie van deze standaard is als volgt:
Scope
Sub-scopes

Diervoeder van Europese herkomst
- Productie van voedermiddelen van Europese herkomst
- Productie van voormengsels van Europese herkomst
- Productie van mengvoeders van Europese herkomst
- Handel in diervoeder van Europese herkomst
- Op- en overslag van diervoeder van Europese herkomst
- Wegtransport van diervoeder van Europese herkomst
- Railtransport van diervoeder van Europese herkomst
- Binnen- en kustvaarttransport van diervoeder van Europese herkomst

Voor diervoeders waarbij er geen voorwaarden over de herkomst in deze standaard zijn opgenomen, is het
niet nodig om gecertificeerd te zijn voor de productie en/of handel van deze type diervoeders. Voorbeelden
hiervan zijn minerale voedermiddelen en toevoegingsmiddelen.
Producten die niet worden gezien als diervoeder, zoals bijvoorbeeld (technologische) hulpstoffen zijn per
definitie uitgesloten van de scope.
De scope van certificatie zal tijdens de volgende wijzigingsronde worden overgenomen in F 0.3 Scopes for

certification
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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.

Versie NL: Draft PC - juni 2021

6/17

MI5.5 - Diervoeder van Europese herkomst

3.

Termen en Definities

Naast de termen en definities die in F 0.2 Definities worden genoemd, worden de volgende
termen gebruikt:
Term
(geografisch) Europa

Beschrijving
Wanneer er in deze standaard wordt gesproken over (geografisch) Europa, de
volgende (delen van) landen worden gezien als onderdeel van (geografisch)
Europa.
Landen in (geografisch) Europa
Europese gedeelte van Rusland (ten
westen van het Ural gebergte)

Malta

Europese gedeelte van Kazachstan
(ten westen van de Ural rivier)

Moldavië

Andorra

Monaco

Albanië

Montenegro

België

Nederland

Bosnië en Herzegovina

Noorwegen

Bulgarije

Oekraïne

Denemarken

Oostenrijk

Duitsland

Polen

Estland

Portugal

Finland

Republiek Cyprus

Frankrijk

Roemenië

Griekenland

San Marino

Hongarije

Servië

Ierland

Slovenië

Italië

Slowakije

IJsland

Spanje

Kroatië

Turkije

Kosovo

Tsjechische Republiek

Letland

Vaticaanstad

Liechtenstein

Verenigd Koninkrijk

Litouwen

Wit-Rusland

Luxemburg

Zweden

Macedonië

Zwitserland
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Term

Beschrijving
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4.

Diervoeder van Europese herkomst

Al het diervoeder dat geëtiketteerd is conform de scope Diervoeder van Europese herkomst
moet voldoen aan de voorwaarden in dit hoofdstuk.

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 / §
2
3
4
5.1
5.2
5.3

4.2.

Onderwerp
Normatieve verwijzingen (inclusief de paragrafen in dit hoofdstuk)
Begrippen en definities
Systeemvoorwaarden (inclusief de paragrafen in dit hoofdstuk)
Material accounting system
Segregation
Mass Balance

Herkomst van het diervoeder

Alle diervoeders die worden ingekocht en/of geproduceerd door het GMP+ gecertificeerde bedrijf, moeten
zijn geteeld, gekweekt of gewonnen én geproduceerd in geografisch Europa.
Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn opgenomen in Appendix 1 van dit document.
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4.3.

Inkoopvoorwaarden

Het gecertificeerde bedrijf moet zijn diervoeder en/of diensten afnemen van een leverancier
die gecertificeerd is in overeenstemming met de specificatie hieronder:
Inkoop van:
Voedermiddelen

Toevoegingsmiddelen

Voormengsels

Mengvoeders

Op- en overslag

Geaccepteerde certificaten - scopes:
Voor voedermiddelen die uit het
geografische Europa moeten worden
ingekocht:
MI 5.4 Diervoeder van Europese herkomst –
Productie of handel van voedermiddelen
van Europese herkomst.
Het is (tijdelijk) toegestaan om een
leverancier te kiezen die niet gecertificeerd
is volgens deze standaard.
Voor in Appendix 1 opgenomen
voedermiddelen:
Voedermiddelen waarvoor er een
uitzondering is opgenomen in Bijlage 1,
mogen gekocht worden van een
leverancier die niet gecertificeerd is
volgens deze standaard.
Toevoegingsmiddelen waarvoor er een
uitzondering is opgenomen in Bijlage 1,
mogen gekocht worden van een
leverancier die niet gecertificeerd is
volgens deze standaard.
MI 5.4 Diervoeder van Europese herkomst Productie of handel van voormengsels van
Europese herkomst.
Het is (tijdelijk) toegestaan om een
leverancier te kiezen die niet gecertificeerd
is volgens deze standaard.
MI 5.4 Diervoeder van Europese herkomst Productie of handel van mengvoeders van
Europese herkomst.
Het is (tijdelijk) toegestaan om een
leverancier te kiezen die niet gecertificeerd
is volgens deze standaard.
MI 5.4 Diervoeder van Europese herkomst Opslag van diervoeder van Europese
herkomst.
Het is toegestaan om een leverancier te
selecteren die niet gecertificeerd is volgens
deze standaard

Aanvullende voorwaarden

De poortwachtersvoorwaarden in 4.3.1. zijn van
toepassing.

-

-

De poortwachtersvoorwaarden in 4.3.1. zijn van
toepassing.

De poortwachtersvoorwaarden in 4.3.1. zijn van
toepassing.

Het gecertificeerde bedrijf
dient ervoor te zorgen dat die
derde partij voldoet aan de
voorwaarden in deze
standaard.
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MI 5.4 Diervoeder van Europese herkomst Transport van diervoeder van Europese
herkomst.
Het is toegestaan om een leverancier te
selecteren die niet gecertificeerd is volgens
deze standaard.

Transport

Het gecertificeerde bedrijf
dient ervoor te zorgen dat die
derde partij voldoet aan de
voorwaarden in deze
standaard.

de diervoeders. Wanneer het GMP+ gecertificeerde bedrijf deze certificering toepast naast een

Toelichting

De genoemde certificeringen in bovenstaande tabel zijn alleen gericht op het borgen van de herkomst van
voederveiligheidscertificering (zoals de GMP+ FSA module), dient het bedrijf (uiteraard) ook de inkoopeisen
te volgen die gelden voor die voederveiligheidscertificering.

4.3.1.

Poortwachtersvoorwaarden

Indien het GMP+ gecertificeerde bedrijf diervoeder inkoopt van een niet-gecertificeerde leverancier, zijn de
volgende poortwachtersvoorwaarden van toepassing:
•

Het gecertificeerde bedrijf moet van de leverancier(s) schriftelijk en uiterlijk op het moment van
levering de herkomst van het diervoeder vragen en ontvangen. Het GMP+ gecertificeerde bedrijf
kan met de leverancier(s) het soort document bepalen dat wordt gebruikt om te communiceren
over de oorsprong van het diervoeder.

•

Het gecertificeerde bedrijf moet zijn leverancier(s) stimuleren om zich te laten certificeren volgens
deze standaard.

•

Het gecertificeerde bedrijf moet een op risico gebaseerde leveranciersevaluatie uitvoeren om ervoor
te zorgen dat aan de poortwachtersvoorwaarden wordt voldaan.
Toelichting

Deze standaard is gebaseerd op het principe dat alle bedrijven in de keten gecertificeerd zijn. Om een
bedrijf in staat te stellen een certificaat te behalen zonder dat al zijn leveranciers al gecertificeerd zijn, is het
ook mogelijk om diervoeder in te kopen via het poortwachtersprincipe. Het GMP+ gecertificeerde bedrijf
garandeert dat zijn niet-gecertificeerde leveranciers diervoeder leveren dat voldoet aan de voorwaarden van
deze standaard.
In het kader van deze standaard betekent poortwachter zijn dat het GMP+ gecertificeerde bedrijf diervoeder
inkoopt, dat niet onder de certificatiescope van deze standaard (of een andere geaccepteerde certificatie)
valt. De poortwachter neemt de verantwoordelijkheid dat alleen diervoeder dat voldoet aan de voorwaarden
van deze standaard in de GMP+ diervoederketen wordt gebracht.
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4.4.

Supply chain model

Alle diervoeders die worden ingekocht en/of geproduceerd door het GMP+ gecertificeerde bedrijf, moeten
voldoen aan de voorwaarden van het supply chain model Segregation.
Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn opgenomen in Appendix 2 van dit document.

producten (direct) mogelijk is, zijn er in Appendix 2 uitzonderingen opgenomen op deze voorwaarde.

Toelichting

Bovenstaande voorwaarde moet worden gezien als het doel van deze standaard. Omdat dit niet voor alle

De voorwaarden voor het supply chain model Segregation zijn terug te vinden in paragraaf 5.2 van R 5.0
Feed Responsibility Management Systems Requirements.
Segregation moet in deze standaard als volgt worden toegepast: alle voeders die voldoen aan de
voorwaarden van de standaard moet fysiek gescheiden blijven van andere voeders (met mogelijk een
andere herkomst dan vereist in dit document).
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Appendix 1: Uitzonderingen herkomst diervoeder

Omdat dit niet voor alle producten mogelijk is, zijn er in deze bijlage uitzonderingen opgenomen op deze
voorwaarde. Omdat het doel is dat (zo veel mogelijk) diervoeders daadwerkelijk zijn geteeld en/of
geproduceerd in geografisch Europa, zal er voor steeds minder producten een uitzondering gelden. De
aanpassingen in deze bijlage zijn afkomstig uit een roadmap, die is ontwikkeld en wordt bijgehouden door
de marktinitiatieven en de diervoederindustrie en is gebaseerd op wat op de genoemde termijn ‘haalbaar
en betaalbaar’ is. Indien er zich een verschil voordoen tussen reguliere stromen diervoeders en biologische
diervoeders, zal dit onderscheid ook zichtbaar worden in deze bijlage.

Toelichting

Zoals genoemd in paragraaf 4.2.1. van dit document, dient al het diervoeder dat geëtiketteerd is als
conform de scope Diervoeder van Europese herkomst afkomstig te zijn uit geografisch Europa.

Voedermiddelen
Ingangsdatum

Uitzondering op de voorwaarde ‘Herkomst geografisch Europa’

publicatiedatum

Soja (en daarvan afgeleide producten) mogen afkomstig zijn uit geografisch Europa,
maar ook van daarbuiten.
Alle marktinitiatieven hebben het doel om een transitie te maken naar het gebruik van
enkel Europese eiwitbronnen, waaronder soja. Deze voorwaarde zal dus op termijn
aangepast worden.
Palm (en daarvan afgeleide producten) mogen afkomstig zijn uit geografisch Europa,
maar ook van daarbuiten.
Alle marktinitiatieven hebben het doel om in de toekomst geen palm producten te
gebruiken. Deze voorwaarde zal dus op termijn aangepast worden.
Minerale voedermiddelen mogen afkomstig zijn uit geografisch Europa, maar ook van
daarbuiten.
Bewerkte voedermiddelen zijn geproduceerd (bewerkt) in geografisch Europa, maar er
zijn geen restricties voor de originele herkomst (teelt) van de grondstoffen gebruikt voor
de productie.

Toevoegingsmiddelen
Ingangsdatum

Uitzondering op de voorwaarde herkomst geografisch Europa

publicatiedatum

Toevoegingsmiddelen mogen afkomstig zijn uit geografisch Europa, maar ook uit landen
daarbuiten.

Voormengsels
Ingangsdatum

Uitzondering op de voorwaarde herkomst geografisch Europa

publicatiedatum

Voormengsels moeten bestaan uit toevoegingsmiddelen en voedermiddelen die
voldoen aan de voorwaarden van deze standaard.
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Mengvoeders
Ingangsdatum

Uitzondering op de voorwaarde herkomst geografisch Europa

publicatiedatum

Mengvoeders moeten bestaan uit voedermiddelen, toevoegingsmiddelen en/of
voormengsels die voldoen aan de voorwaarden van deze standaard.
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Appendix 2: Uitzonderingen supply chain model
veehouder gesegregeerd te zijn.

Toelichting

Zoals genoemd in paragraaf 4.3 van dit document, dient al het diervoeder van teelt tot aan levering aan de

Omdat dit niet voor alle producten mogelijk is, zijn er in deze bijlage uitzonderingen opgenomen op deze
voorwaarde. Omdat het doel is om over te gaan naar gesegregeerde stromen, zal er voor steeds minder
producten een uitzondering gelden.

Voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders
Ingangsdatum

Uitzondering op de voorwaarde ‘Segregatie in de supply chain’

publicatiedatum

Alle diervoeders die worden ingekocht en/of geproduceerd door het GMP+
gecertificeerde bedrijf, moeten voldoen aan de voorwaarden van het supply chain model
Mass Balance.
Het GMP+ gecertificeerde bedrijf moet middels de voorwaarden genoemd in paragraaf
5.3 in de R 5.0 Feed Responsibility Management Systems Requirements aantoonbaar
maken dat niet meer voeder dat voldoet aan de voorwaarden uit deze standaard wordt
verkocht dan waarvoor is ingekocht.
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Feed Support Products

Feed Support Products

Where to find more about the GMP+ International Feed Support Products
Fact sheets
More information:

https://www.gmpplus.org/en/services/feed-support-products/fact-sheets/

Review fact sheets:

GMP+ Portal

Product list
More information:

https://fsd.gmpplus.org/raadplegen/productenpdf.aspx?lang=en-gb

Hazard Reports
Review reports:

GMP+ Portal

Specific feed safety limits
More information:

https://www.gmpplus.org/en/services/feed-support-products/specific-feed-safety-standards/.

Risk Assessments
More information:

https://www.gmpplus.org/en/services/feed-support-products/risk-assessments/

Access database:

GMP+ Portal

GMP+ Monitoring database
More information:

https://www.gmpplus.org/en/services/feed-support-products/gmpplus-monitoring-database/

Access database:

GMP+ Portal
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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.
© 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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