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Toelichting bij GMP+ C4 Tarieven 2018 

document 
 

Alle hieronder genoemde tarieven zijn afkomstig van het GMP+ C4 Tarieven document. Dit document heeft als 

doel om de berekening van de bijdragen van gecertificeerde bedrijven inzichtelijk te maken. Hieronder wordt een 

aantal situaties geschetst, welke als voorbeeld dienen om de afdrachten te bepalen.  

 

Voorbeeld situatie 1 

 

Een transport bedrijf met méér dan twee medewerkers, gecertificeerd voor de scope Transport 

diervoeder, wegtransport.  

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B4.1 / GMP+ B4 Transport van diervoeder, 

wegtransport 

Meer dan   

2 medewerkers 

€ 246,00 

    Afdracht € 246,00 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 246,00 

 

Voorbeeld situatie 2 

 

Een transport bedrijf met één of twee medewerkers, gecertificeerd voor de scope Transport diervoeder, 

wegtransport. 

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B4.1 / GMP+ B4 Transport van diervoeder, 

wegtransport 

1 of 2 medewerkers1 € 105,00 

    Afdracht € 105,00 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 105,00 

 

Voorbeeld situatie 3 

 

Een schip, gecertificeerd voor de scope Transport diervoeder, binnenvaart. 

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B4.3 Transport van diervoeder, 

kust- en binnenvaart 

transport 

  € 42,00 

    Afdracht € 42,00 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 42,00 
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Voorbeeld situatie 4 

 

Een bedrijf, gecertificeerd voor de,  

scope Productie van voedermiddelen,  

scope Transport diervoeder, wegtransport.  

 

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B1 / GMP+ B2  Productie van  

voedermiddelen 

  € 246,00 

GMP+ B4.1 / GMP+ B4 Transport van diervoeder, 

wegtransport 

Toeslag2 

40% 

€ 98,40 

    Afdracht € 344,40 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 344,40 

 

Voorbeeld situatie 5 

 

Een bedrijf, gecertificeerd voor de  

scope Productie van mengvoeder,  

scope Handel in mengvoeder,  

scope Handel in voedermiddelen  

scope Transport diervoeders, wegtransport. 

scope Country Note Antibioticavrij diervoeder - productielocatie 

 

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B1  Productie van mengvoeders 

 

  € 246,00 

GMP+ B1  Handel in mengvoeders Toeslag2 

40% 

€ 98,40 

GMP+ B1  Handel in voedermiddelen Toeslag3 

0% 

€ 0,00 

GMP+ B4.1 / GMP+ B4 Transport van diervoeder, 

wegtransport 

Toeslag2 

40% 

€ 98,40 

GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder - 

productielocatie 

Toeslag2 

40% 

€ 98,40 

    Afdracht € 541,20 

 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 541,20 
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Voorbeeld situatie 6 

 

Een bedrijf gecertificeerd voor: 

scope Handel toevoegingsmiddelen,  

scope Handel mengvoeder,  

scope Handel voormengsels,  

scope Handel voedermiddelen,  

scope Op- en Overslag diervoeder. 

 

Standaard Scope omschrijving Opmerking Bedrag 

GMP+ B3  Handel in toevoegingsmiddelen 

 

  € 246,00 

GMP+ B3  Handel in mengvoeder Toeslag3 

0% 

€ 0,00 

GMP+ B3  Handel in voormengsels Toeslag3 

0% 

€ 0,00 

GMP+ B3  Handel in voedermiddelen Toeslag3 

0% 

€ 0,00 

GMP+ B3  Op- en Overslag van diervoeder Toeslag2 

40% 

€ 98,40 

    Afdracht € 344,40 

 

Voor bovenstaande situatie geldt dus dat de jaarlijkse afdracht uitkomt op: € 344,40 

 

Aanvullende informatie: 

Mochten er onverhoopt foutieve waarden in deze toelichting voorkomen, het GMP+ C4 Tarieven 2018 

document blijft te allen tijde leidend voor de bepaling van de afdrachten.  

 

Alle genoemde kortingen en toeslagen zijn alleen van toepassing op de afdrachten met betrekking tot 

het jaar 2018. 
1 Dit tarief wordt alleen toegepast als de Certificatie Instelling het registratiekenmerk hiervoor op 

een correcte wijze in de database van GMP+ International heeft doorgevoerd. 
2 Toeslag van 40 % voor elke tweede en verder te belasten scope. 
3 Toeslag van 0 % voor elke tweede en verder te belasten scope Handel behorende onder de scope 

Handel in Diervoeder. 

 

Bedrijven welke gedurende de looptijd van het certificaat vrijwillig overstappen naar een andere 

certificatie instelling, dienen voor het nieuw af te geven certificaat, niet opnieuw de afdracht voor het 

betreffende jaar te voldoen. Ieder bedrijf wordt slechts eenmaal per jaar door GMP+ International 

aangeslagen. 
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© 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. 

 

 

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. 


