
gmpplus.org 

 

 

 

 
 

FAQ QM-Milch 

GMP+ D 3.14 

 
Version NL: 13 maart 2017 

GMP+ Feed Certification scheme 



 

 

 

 

FAQ QM-Milch - D 3.14 

Version NL: 13 maart 2017 2/8 

INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING ........................................................................................................................... 3 

2 QM MILCH ........................................................................................................................... 4 

2.1 WIE OF WAT IS QM-MILCH? ................................................................................................ 4 
2.2 WAAROM EEN GMP+ FSA COUNTRY NOTE ....................................................................... 4 

3 COUNTRY NOTE ................................................................................................................ 5 

3.1 HOE IS DEZE COUNTRY NOTE GEMAAKT .............................................................................. 5 
3.2 VOOR WIE IS DEZE COUNTRY NOTE BEDOELD ..................................................................... 5 
3.3 WELKE VOORWAARDEN STELT QM MILCH? ....................................................................... 5 
3.4 STRUCTUUR EN OPZET VAN DE COUNTRY NOTE ................................................................. 5 
3.5 WAAROM IS DE LIMIET VOOR AFLATOXINE B1 STRENGER DAN DE WETTELIJKE NORM? .... 6 

4 DEELNAME ......................................................................................................................... 7 

4.1 HOE WORD IK GECERTIFICEERD? ........................................................................................ 7 
4.2 HOE WEET IK OF IK GECERTIFICEERD BEN VOOR GMP+ BCN DE1 QM-MILCH?............. 7 
4.3 IS ER NOG IETS ANDERS DAT IK MOET DOEN? ..................................................................... 7 

 



 

 

 

 

FAQ QM-Milch - D 3.14 

Version NL: 13 maart 2017 3/8 

1 INLEIDING  

 

In de nieuwsbrief van 1 oktober 2015 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid om 

u via een aanvullende GMP+ certificatie te kwalificeren als QM-Milch-waardige 

diervoederleverancier 

 

De meest gestelde vragen die GMP+ International heeft ontvangen met betrekking 

tot dit onderwerp  hebben wij hieronder beschreven en beantwoord.  

 

Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u natuurlijk ook 

altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier. Indien nodig zal deze lijst 

worden uitgebreid.  

 

https://gmpplus.org/pagina/9421/new-gmp-country-note-qm-milch-.aspx
https://gmp-prd.vaa.com/nl/about-us/contact/helpdesk/
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2 QM Milch  

 

2.1 Wie of wat is QM-Milch? 

 
QM-Milch staat voor Qualitätsmanagement Milch. QM-Milch e.V. is een initiatief 
van een aantal Duitse organisaties, waarvan de leden betrokken zijn bij de produc-
tie en verwerking van melk. Het doel is om hoogwaardige melkproducten op de 
markt te zetten. In dat verband worden er onder meer strenge eisen gesteld aan 
borging van de veiligheid en kwaliteit van de melk in alle stadia van de productie en 
verwerking.  
Initiatief nemende organisaties zijn allereerst de veehouders en de melkverwer-
kende industrie. Maar ook Duitse diervoederleveranciers zijn betrokken. Voor ver-
dere informatie bezoek de QM-Milch e.V. website (http://www.qm-milch.de) of lees 
ook dit persbericht van QM-Milch e.V. 
 

2.2 Waarom een GMP+ FSA country note 

 
De kwaliteit van de melk wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het voer. 
Daarom worden aan melkveevoeders strenge eisen gesteld. Om die reden zijn ook 
diervoederbedrijven betrokken. Zij moeten zekerstellen dat de geleverde voeders 
aan de QM-Milch eisen voldoen.  
Een GMP+ deelnemer voldoet al aan een groot aantal door QM-Milch e.V. gestelde 
eisen, omdat deze zijn vastgelegd in een van de GMP+ basisstandaarden. Maar 
een aantal specifieke eisen zijn niet vastgelegd in de GMP+ standaarden en het 
GMP+ certificaat zegt niet dat aan deze voorwaarden is voldaan. 
De extra eisen zijn aanvullend vastgelegd in de QM-Milch country note. Als een 
GMP+ deelnemer met zijn feed safety management systeem borgt dat hij ook aan 
deze extra QM-eisen uit de country note voldoet, en dit aantoont aan de auditor, 
wordt dit op zijn certificaat vermeldt met een extra scope. Hiermee kwalificeert de 
GMP+ deelnemer zich als een QM-Milch waardige diervoederleverancier 
 
GMP+ International streeft ernaar internationaal toepasbare standaarden te bieden 
voor feed safety assurance. Een country note is een geschikte strategie voor 
GMP+ International om bedrijven in specifieke regio’s in staat te stellen om te gaan 
met specifieke, aanvullende of afwijkende marktbehoeften. De nadruk op de be-
hoeften van de klanten is een strategische doelstelling van GMP+ International. 
  
Deze country note past daarmee naadloos in de missie die GMP+ International 
heeft. Deze missie kan kort worden samengevat als:  

1. stimuleren dat wereldwijd dezelfde basisprincipes ten aanzien van beheer-
sing van voederveiligheid worden toegepast, en 

2. faciliteren in opties voor diervoederbedrijven om aan regionale of nationale 
marktwensen ten aanzien van voederveiligheid te kunnen voldoen 

 
De opzet en structuur van het GMP+ FC scheme (met basisstandaarden en coun-
try notes) maakt het mogelijk deze missie te volbrengen. 
 
  

http://www.qm-milch.de/
http://www.qm-milch.de/
https://gmpplus.org/bestand/30601/2015-10-01-pressemitteilung-zusammenarbeit-qmgmp.pdf.ashx
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3 Country Note 

 

3.1 Hoe is deze country note gemaakt 

 
GMP+ International heeft deze country note gemaakt in nauw overleg met DVT en 
DRVB, twee van de Duitse GMP+ partners. Daarnaast is natuurlijk ook QM-Milch 
e.V. zelf betrokken geweest bij de totstandkoming. 
 

3.2 Voor wie is deze country note bedoeld 

 
QM-Milch e.V. is een initiatief vanuit de Duitse markt, gericht op de productie en 
verwerking van kwalitatief hoogwaardige melk. Het spreekt voor zich dat het voor 
een GMP+ deelnemer, die opereert in deze Duitse markt, interessant kan zijn om 
aanvullend deze country note toe te passen en zich op deze wijze vrij eenvoudig 
als QM-waardige diervoederleverancier te kwalificeren. De optie geldt zowel voor 
producenten als handelaren.  
 

3.3 Welke voorwaarden stelt QM Milch? 

 
De voorwaarden richten zich concreet op  

• monitoring van niveaus van Aflatoxine, Dioxine, Dioxine-achtige PCB’s en 
niet-Dioxine-achtige PCB’s in melkveevoeders 

• delen van analyse resultaten in een zgn. QM-Milch groep in de GMP+ Moni-
toring database 

• het beoordelen of specifieke normen zijn overschreden, en zo ja,  
o het melden daarvan, en 
o het uitvoeren van een oorzaakanalyse 

QM-Milch e.V. dient hiervan op de hoogte gesteld te worden.  
 

3.4 Structuur en opzet van de country note 

Zoals gezegd, een deel van de QM-Milch voorwaarden zijn al vastgelegd in de 
GMP+ basisstandaarden en bijlagen, en een ander deel is specifiek en nieuw.  
Op verzoek van QM-Milch e.V. worden alle QM-Milch voorwaarden in de country 
note opgesomd. Voor een deel betreft het hier dus een samenvatting van be-
staande GMP+ voorwaarden (inclusief een verwijzing naar de betreffende GMP+ 
paragrafen), en voor een deel zijn het specifieke aanvullende voorwaarden.  
Dit is geprobeerd in de country note zo goed mogelijk weer te geven. 
De Country Note vindt u hier. 
 
  

https://gmp-prd.vaa.com/nl/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/
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3.5 Waarom is de limiet voor Aflatoxine B1 strenger dan de wettelijke 

norm? 

De "rechtvaardiging” voor 1ppb voor Aflatoxine is dat de zuivelindustrie niet (altijd) 

in staat is om te voldoen aan de maximale norm voor Aflatoxine in flesvoeding en   

opvolgvoeding (waaronder flesmelk en opvolgmelk) of dieetvoeding voor medische 

redenen, wanneer het Aflatoxineniveau in diervoeder een waarde heeft van 5ppb. 

Om die reden heeft de Duitse diervoeder en zuivelindustrie een aantal jaar geleden 

een waarde vastgesteld van 1 ppb voor Aflatoxine in diervoeder voor melkkoeien. 
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4 Deelname 

4.1 Hoe word ik gecertificeerd? 

Om gecertificeerd te worden moet u de voorwaarden in de standaard implemente-
ren en daarna contact opnemen met uw Certificatie-instelling. Zij zullen de voor-
waarden van de GMP+ BCN DE 1 QM-Milch toetsen tijdens een reguliere GMP+ 
audit. Indien u voldoet aan de voorwaarden in deze standaard, dan wordt u gecerti-
ficeerd voor deze standaard. 

4.2 Hoe weet ik of ik gecertificeerd ben voor GMP+ BCN DE1 QM-Milch? 

Certificatie is zichtbaar in de openbare GMP+ bedrijvendatabase. De scope voor 

QM-Milch is zichtbaar in de bedrijfsgegevens, zoals iedere andere GMP+ FSA-

scope. 
 

4.3 Is er nog iets anders dat ik moet doen? 

U moet ook lid worden van de GMP+ Monitoring Database-groep voor QM-Milch. 
Om lid te worden van deze groep, moet u het aanvraagformulier op de GMP+-web-
site in te vullen om contact te leggen met GMP+ International, zodat zij u een uitno-
diging kunnen sturen. 
Vervolgens ontvangt u een e-mail met goedkeuring en instructies om de uitnodiging 
te accepteren.  
U kunt de website van GMP+ bezoeken en inloggen op de monitoring database en 
vervolgens klikken op ‘Mijn GMP+’ om (in het onderdeel ‘groepen’) te bekijken of u 
al lid bent van de monitoringgroep, of dat u de uitnodiging nog moet accepteren. 
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