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Historie van het document 
 

Revisie nr./ 
Datum van 

goedkeuring 
Wijziging 

Heeft  
 betrekking 

op 

Uiterste 
 implementatie-

datum 

0.0 / 05-2011 Voorgaande versies kunnen worden ge-
raadpleegd bij Historie  

 01-01-2012 

0.1 / 09-2011 01-01-2012 

0.2 / 11-2012  01-03-2013 

1.0  / 06-2014 Redactionele wijzigingen: 
Alle redactionele wijzigingen zijn opgeno-
men in een factsheet 
 

Gehele 
Document 

 

01-10-2014 
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Par. 2.2 1-10-2015 

2.0 / 11-2015 Positieve declaratie mag worden vermeld 
op de factuur. 
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geborgde status van het voer. 
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Annex 1 
(nieuw) 

1-2-2016 
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en op- en overslag 
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1 Inleiding 

 

1.1 Algemeen   

Het GMP+ Feed Certification scheme is geïniteerd en ontwikkeld in 1992 door de 
Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder 
ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het 
werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot 
een internationaal schema dat wordt beheerd door GMP+ International in 
samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden. 
 
Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van 
de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord 
diervoeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed 
Safety Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility 
Assurance (gericht op verantwoord diervoeder).  
 
GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module met normen voor de 
waarborging van veilig diervoeder in alle schakels van de diervoederketen. 
Aantoonbare waarborging van veilig diervoeder geldt als een ‘license to sell’ in veel 
landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend 
faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten 
geïntegreerd in de GMP+ FSA-normen, zoals voorwaarden voor een feed safety 
managementsysteem, voor de toepassing van HACCP-beginselen tot aan 
traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma’s, ketenaanpak en het 
Early Warning System. 
 

Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, rea-

geert GMP+ International op de wensen van GMP+-deelnemers. Men verlangt van 

de diervoedersector dat zij op verantwoordelijkere wijze te werk gaat. Dit omvat bij-

voorbeeld het inkopen van soja en vismeel die zijn geproduceerd en worden ver-

handeld met respect voor mens, dier en milieu. Om aan te kunnen tonen dat de 

productie en handel op verantwoordelijke wijze plaatsvindt, kan een bedrijf zich la-

ten certificeren voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+ International 

faciliteert de behoeften vanuit de markt via onafhankelijke certificering. 
 
Samen met de partners van GMP+, definieert GMP+ International op transparante 
wijze voorwaarden in de Feed Certification scheme. Certificatie-instellingen kunnen 
zelfstandig GMP+-certificatie uitvoeren.  

GMP+ International ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische 
informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, 
vraag- en antwoordlijsten en seminars.  

1.2 Structuur van het GMP+ Feed Certification scheme  

De documenten in het GMP+ Feed Certification scheme zijn onderverdeeld in een 
aantal reeksen. De volgende pagina toont een schematische weergave van de 
inhoud van het GMP+ Feed Certification scheme:  
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B – documenten
Normatieve documenten, bijlagen en country notes

A – documenten
Algemene eisen voor deelname aan het GMP+ FC scheme

GMP+ Feed Certification scheme

Feed Safety Assurance Feed Responsibility Assurance

C – documenten
Certificeringeisen van het GMP+ FC scheme

D – documenten
Richtlijnen ter ondersteuning van bedrijven bij de implementatie 

van de GMP+ eisen

 
 

Al deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International 

(www.gmpplus.org). 

 

Het onderhavige document wordt aangeduid als de standaard GMP+ BA6 Mini-

mumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren en maakt onderdeel uit van de GMP+ 

FSA module.  

 

 

 

  

http://www.gmpplus.org/
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2 Voorwaarden 
 

2.1 Algemeen 

In de GMP+ standaarden is bepaald dat de deelnemer ervoor dient te zorgen dat 

de etikettering en de aflevering van de diervoeders die hij levert in overeenstem-

ming zijn met de van toepassing zijnde wettelijke eisen.  

Aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen voor het verkopen van producten 

voor andere toepassingen dan voedingsmiddelen of diervoeders dient eveneens te 

worden voldaan1. 

 

2.2 Declaratievoorwaarden voor diervoeder en diensten 

 

Algemeen 

Indien een deelnemer diervoeder in de handel brengt of diensten levert (fysiek 

transport, op- en overslag), geborgd onder zijn GMP+ feed safety management 

system, dan dient de status van het diervoeder dat in de handel is gebracht of de 

diensten die worden geleverd altijd schriftelijk te worden gecommuniceerd aan de 

klant. Dit is van toepassing in het geval van handel / levering aan GMP+-gecertifi-

ceerde klanten of klanten die gecertificeerd zijn voor een ander certificatieschema 

dat gelijkwaardig is verklaard aan het GMP+ FC scheme (zie GMP+ BA10 Mini-

mumvoorwaarden inkoop), en in het geval van levering aan veehouders. 
 
Status van in de handel gebracht diervoeder 
Één van de uitdrukkingen zoals gedefinieerd in Annex 1 van deze appendix dient 
letterlijk te zijn gespecificeerd in het verkoopcontract, de orderbevestiging, de fac-
tuur, op het etiket of in andere schriftelijke vorm. De positieve declaratie dient dui-
delijk en ondubbelzinnig te zijn gekoppeld aan het in de handel gebracht diervoe-
der. 
 
Status van geleverde diensten: fysiek transport, op- en overslag (geldig vanaf 1-10-
2016) 
Één van de uitdrukkingen zoals gedefinieerd in Annex 1 van deze appendix dient 
letterlijk te zijn gespecificeerd in het contract, de orderbevestiging, de factuur of in 
andere schriftelijke vorm. De positieve declaratie dient duidelijk en ondubbelzinnig 
te zijn gekoppeld aan de geleverde dienst. 
 

Toelichting: 

De hierboven genoemde declaratievoorwaarden zijn – uiteraard – alleen van toe-

passing op GMP+-gecertificeerde bedrijven. Een niet-GMP+-gecertificeerde le-

verancier die diervoeder verkoopt aan een GMP+-gecertificeerde klant onder een 

geaccepteerd poortwachter protocol mag diervoeder niet bestempelen als 

GMP+-geborgd. 

 

Toelichting: 

Veelgestelde vragen en antwoorden daarop over de positieve declaratie zijn ge-

publiceerd in GMP+ D3.12 FAQ Positieve declaratie. 

                                                
1 Binnen de EU kunnen eisen ingevolge REACH en CLP (Classification, Labelling and Packaging) van 
toepassing zijn. 
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2.3 Speciale eisen voor de etikettering van oliën en vetten  

In aanvulling op 2.1 en 2.2 dient de etikettering van olie- en vetproducten voor te 

komen op alle desbetreffende documenten, met inbegrip van contracten, facturen 

en verzenddocumenten. De exacte bewoording dient te worden gebruikt. Er zijn 3 

opties  

2.3.1 Niet gebruiken in de voedsel/voederketen 

“Naam van het product” en bovendien de vermelding  “niet gebruiken in de voed-

sel/voederketen”. 

 

Contracten dienen het volgende te vermelden: De in dit contract beschreven en in-

gevolge dit contract verkochte goederen mogen niet worden gebruikt voor “voed-

sel” of “diervoeder” doeleinden. Hierbij verklaart de koper de goederen niet te ge-

bruiken in enige toepassing als voedsel of diervoeder, hetzij rechtstreeks of na een 

eventuele verdere bewerking van de goederen. In het geval van wederverkoop van 

de goederen stemt de koper erin toe om deze clausule, met inbegrip van deze ver-

plichting, op te nemen in alle contracten voor de verkoop van dergelijke goederen. 

 

Toelichting: 

Dit verwijst naar een product dat niet geschikt is voor gebruik in voedsel of dier-

voeder. Het kan zijn dat andere juridische vereisten met betrekking tot etikette-

ring of aflevering van toepassing zijn wanneer een bedrijf (bijvoorbeeld: een raffi-

naderij) besluit om te beschikken over een dergelijk product. Zie ook voetnoot 1. 

 

N.B.: Hoewel het GMP+ FSA schema zich richt op de veiligheid van diervoeder, 

is deze voorwaarde voor etikettering voor niet-diervoeder vetten & oliën. Voor 

een bedrijf dat vetten & oliën waarborgt krachtens GMP+ certificatie, is het etiket-

teren van de non-diervoeder vetten op deze wijze verplicht.  

2.3.2 Verdere bewerking vereist om te voldoen aan wetgeving inzake voed-

sel/diervoeder 

“Naam van het product” en bovendien de vermelding “vereist verdere bewerking 

om te voldoen aan de van toepassing zijn de wettelijke en GMP+ eisen”.  

 

Contracten dienen de volgende zin te bevatten: De in dit contract beschreven en 

ingevolge dit contract verkochte goederen zijn geen “voedsel” of “diervoeder”.  

Hierbij verklaart de koper de goederen niet te gebruiken in enige toepassing als 

voedsel of diervoeder, hetzij rechtstreeks of zonder verdere bewerking van de goe-

deren. In het geval van wederverkoop van de goederen stemt de koper erin toe om 

deze clausule, met inbegrip van deze verplichting, op te nemen in alle contracten 

voor de verkoop van dergelijke goederen. 

 

Toelichting 

Het product mag uitsluitend worden gebruikt na verdere bewerking. Met de term 

‘verdere bewerking’ wordt hier met name ‘raffinage’ of ‘fragmentatie’ bedoeld. 

‘Mengen’ wordt niet beschouwd als een toegestane verdere bewerkingsstap.  

2.3.3 Diervoeder 

“Naam van het product” zoals vermeld in de van toepassing zijnde wetgeving en 

bovendien de term “voedermiddel”. Zie de van toepassing zijnde wetgeving. 
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