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Criteria voor ontheffing  

Indien een GMP+ gecertificeerd bedrijf niet kan voldoen aan (één van) de GMP+ voorwaarden, is het 

mogelijk om een (tijdelijke) ontheffing aan te vragen. Dit is mogelijk op basis van artikel 11.3 uit GMP+ 

A1 Algemeen Reglement / Artikel 2.4 uit F0.1 Rechten en Plichten van het GMP+ FC scheme.  

 

Voorbeelden van een situatie waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd is:  

• een bijzondere productiewijze,  

• een tijdelijke situatie, 

• de inkoop van een bijzonder product dat niet verkrijgbaar is in de GMP+ keten,  

• de inkoop van een mineraal voedermiddel van een niet gecertificeerde leverancier, 

• productie of inkoop van voedermiddelen waarvan nog geen risicobeoordeling opgenomen is 

in de productenlijst van de Feed Support Products (FSP), 

• tijdelijke productindeling in de International Database (for) Feed (IDTF). De procedure voor de 

(her-)indeling van producten in de IDTF vindt u hier. 

Criteria voor het verlenen van een ontheffing  

Zodra de aanvraag is binnengekomen zal GMP+ International deze aanvraag beoordelen op basis van 

de volgende criteria.  

 

 

• De locatie waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd moet geregistreerd zijn in de GMP+ 

bedrijvendatabase. Het GMP+ registratienummer moet vermeld worden op het 

aanvraagformulier. 

• De aanvraag moet betrekking hebben op een bijzonder product en/of een bijzondere situatie. 

• Er moet een duidelijke motivatie aangeleverd worden door het bedrijf dat de ontheffing 

aanvraagt. Deze moet zo gedetailleerd mogelijk zijn om goed inzicht te verkrijgen in de 

situatie. Ook hebben we concrete informatie nodig van product / dienst en leverancier.  

• Er mogen geen commerciële argumenten worden gebruikt voor het aanvragen van een 

ontheffing. Eventuele afspraken die u met een bepaalde partij heeft gemaakt waardoor uw 

keuze in leveranciers beperkt is, kunnen niet als argument gebruikt worden bij het verzoek.  

• In afwachting van de definitieve opname van een nieuw product in de FSP productenlijst, 

waarvan de risicobeoordeling voorlopig is goedgekeurd door GMP+ International. De 

procedure voor indienen van een risicobeoordeling vindt u hier. 

 

Ontheffing aanvragen  

 

Een ontheffing kan worden aangevraagd door een GMP+ gecertificeerd bedrijf zelf, een adviesbureau 

namens het GMP+ gecertificeerde bedrijf of de Certificatie Instelling van het GMP+ gecertificeerde 

bedrijf. Dit kan met behulp van het daarvoor beschikbare formulier. 

 

 
Aanvraagformulier ontheffing  

Lees eerst onderstaande criteria goed door voordat u een aanvraag indient!  

Het zou zonde van uw tijd zijn als uw aanvraag direct wordt afgewezen omdat deze niet aansluit 

op onze criteria. 

https://www.icrt-idtf.com/nl/downloads/common_reassessment_procedure_-_nl.pdf
http://www.gmpplus.org/nl/services/risk-assessments/risk-assessment-submission/
http://www.formdesk.com/gmpinternational/Formulier_ontheffingen_NL

