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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 waar-
borging 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 management system, 
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 mensen, dieren en het milieu. Om aan te kunnen tonen 

dat de productie en handel op verantwoordelijke wijze plaatsvindt, kan een bedrijf 

zich laten certificeren voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+ Inter-

national 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+ A3 GMP+ 

Logo’s en / of Handelsmerken  en maakt onderdeel uit van het GMP+ FC scheme.  

 

 

http://www.gmpplus.org/
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2 Gebruik van de GMP+ FC scheme Logo’s 

2.1 Waar de GMP+ FC scheme logo’s te gebruiken. 

Een geaccepteerde Certificatie Instelling, evenals een Deelnemer (hierna ge-

zamenlijk te noemen, de “Gebruiker(s)”) hebben toestemming tot het gebruik 

van het gezamenlijke logo “GMP+ FSA” en / of “GMP+ FRA” : 
a. Op of nabij de Bedrijfslocatie of het transportvoertuig van de Gebruikers;  
b. Op documenten die worden verstrekt door de Gebruikers, maar alleen in-

dien de geleverde producten geproduceerd zijn onder de scope van het 
GMP+-certificaat; 

c. Op de website van de Gebruikers. 

2.2 Hoe de GMP+ FC scheme logo’s te gebruiken. 

De gebruikers die daarvoor een vergunning hebben, mogen één of meer van 

de hiernavolgende logo’s gebruiken wanneer ze geaccepteerd of gecertifi-

ceerd zijn voor een standaard van de GMP+ Feed Safety Assurance module 

(GMP+ FSA) en / of de GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) 

module.  

 

Voor de standaard(en)  

GMP+ B1 en B2 van de 

GMP+ Feed Safety  

Assurance module  

(GMP+ FSA) 

Voor de standaard(en), 

andere dan de GMP+ 

B1/B2 van de GMP+ 

Feed Safety Assurance 

module (GMP+ FSA) 

Voor standaard(en) van de 

GMP+ Feed Responsibility 

Assurance module  

(GMP+ FRA) 

  

 

FSMS: <<Gevolgd door het 

unieke GMP+ registratie 

nummer van de gebruiker>> 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

 

De kleur en de taal van Het gebruikte logo dient gelijk te zijn aan het origineel.  

 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van deelnemers aan 

GMP+ Feed Certification scheme, bieden we de beeldmerken in drie varianten aan: 

ook in zwart-wit aan. kleur met zwarte basis en kleur met paarse basis. U kunt zelf 

kiezen welke variant het beste past in uw uitingen.  

Desgewenst kunt u het logo toepassen in de kleuren van uw eigen huisstijl. De  ori-

ginele GMP+ logo’s zijn is verkrijgbaar achter de login van de GMP+ International 

website. 

 

Om de traceerbaarheid van het GMP+ B1 en B2 certificaat in tact te houden, is de 

gebruiker verplicht om het volgende te vermelden “FSMS : <<Gevolgd door het 

unieke GMP+ registratienummer” nabij het logo op ieder document dat wordt ver-

strekt door de gebruiker en op de website, bedrijfslocatie of transportvoertuig dat 

wordt gebruikt door de gebruiker. 
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2 Terminologie 

Logo ieder logo van GMP+ International, al dan niet be-

schermd met een handelsmerk in de landen waar de 

gebruiker activiteiten ontplooit. 

 

Logo van de GMP+ 

Feed Safety Assurance 

(FSA) module  

 

 

Logo van de GMP+ 
Feed Responsibility  
Assurance (FRA)  
module 

 
Handelsmerken ieder handelsmerk van GMP+ International, al dan 

niet beschermd als handelsmerk, in de landen 

waarin de gebruiker activiteiten ontplooit. 

 
• Community Trademark “GMP+ Feed Safety Assur- 
     ance” Nr 009547795; 
• International Trademark “GMP+ Feed Safety As- 
     surance” Nr 1037745; 
• Benelux Trademark “GMP+ Feed Safety Assur- 
     ance” Nr 0876782. 
• Community Trademark “GMP+ Feed Responsibil-
ity Assurance”  registratie in behandeling; 
• International Trademark “GMP+ Feed Responsibil-
ity Assurance”  registratie in behandeling; 
• Benelux Trademark “GMP+ Feed Responsibility 
     Assurance” registratie in behandeling. 

 

 Gebruiker(s) een Deelnemer en / of geaccepteerde Certificatie- 

Instelling (voor terminologie, zie GMP+ A1 Alge-

meen Reglement) 
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3 Gebruik van de Logo’s en / of Handelsmerken 

 

GMP+ International verleent de Gebruikers uitsluitend het recht om de Logo’s en / 

of Handelsmerken te gebruiken. GMP+ International is gerechtigd om dit recht op 

ieder gewenst moment in te trekken. GMP+ International kan, naar eigen inzicht, 

de Gebruiker(s) vragen om de Logo’s en / of Handelsmerken te verwijderen. 

 
a Het gebruik of de weergave van het GMP+ FSA en / of GMP+ FRA Logo 

vormt geen bewijs dat de Deelnemer gecertificeerd is. Voor de geldigheid van 
het certificaat dient de GMP+ Bedrijvendatabase geraadpleegd te worden op 
de website van GMP+ International. 

 

Er is een verschil tussen het gebruik van het GMP+ FSA Logo en het GMP+ FRA 

Logo, omdat de Feed Responsibility Assurance (FRA) module niet onder accredita-

tie krachtens ISO17021/22003 is geplaatst 

 

De wijziging dat GMP+ FSA Logo’s niet meer gebruikt mogen worden op of nabij 

GMP+-gecertificeerde (geproduceerde) producten is het gevolg van het feit dat de 

Feed Safety Assurance (FSA) module onder ISO17021/22003 accreditatie ge-

plaatst is. Dit certificeert het Feed Safety Management System (FSMS) en niet het 

product zelf. 
 

3.1 Hoe de Logo’s en / of Handelsmerken te gebruiken 

De gebruikte Logo’s en / of Handelsmerken dienen gelijk te zijn aan het origi-

neel. Om te voldoen aan de wensen van de Gebruiker(s), biedt GMP+ Inter-

national de Logo’s aan in zwart en wit. Gebruikers mogen de Logo’s en / of 

Handelsmerken als volgt weergeven: 

 
a. Op of nabij de bedrijfslocatie of het transportvoertuig van de Gebruikers;  
b. Op door de Gebruikers verstrekte documenten, maar alleen indien de ge-

leverde producten geproduceerd zijn onder de scope van het GMP+-cer-
tificaat; 

c. Op de website van de Gebruikers. 
d. Het is niet toegestaan om het logo van de GMP+ Feed Safety Assurance 

module (GMP+ FSA) te gebruiken op of nabij GMP+-gecertificeerde (ge-
produceerde) producten.  

e. Het is toegestaan om het logo van de GMP+ Feed Responsibility Assu-
rance module (GMP+ FRA) te gebruiken op of nabij GMP+-gecertificeerde 
(geproduceerde) producten. 

 

Toelichting: 

 

GMP+ FSA Logo Toegestaan 

op 

NIET 

toegestaan op 

Label   X 

Verpakking (bijv. zakken/big bags, bulkverpak-

king, pallets).  

  

X 

Transportdocument (niet bevestigd aan het 

product of de verpakking). 
√  
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Factuur (niet bevestigd aan het product of de 

verpakking). 
√  

Specificatiesheet (niet bevestigd aan het pro-

duct of de verpakking). 
√  

Brochures, reclame (niet bevestigd aan het 

product of de verpakking). 
√  
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4 Misbruik van de Logo’s en / of Handelsmerken 

Iedere Gebruiker die op de hoogte raakt van misbruik van de Logo’s en / of 

Handelsmerken, dient dergelijk misbruik onmiddellijk te melden aan GMP+ In-

ternational. Onverminderd het gezag van GMP+ International, is iedere Certifi-

catie-Instelling gezamenlijk met GMP+ International bevoegd om een claim in 

te dienen tegen een persoon of entiteit die de Logo’s en / of de Handelsmerken 

misbruikt. 

4.1 Het is gebruiker(s) niet toegestaan om: 

a) een logo te ontwerpen of gebruiken met verwijzing naar de Logo’s en / of 

Handelsmerken van GMP+ International;  

b) de Logo’s en / of Handelsmerken of een aanpassing daarvan gedeeltelijk of 

geheel te registreren; 

c) de Logo’s en / of Handelsmerken te gebruiken als (deel van) een bedrijfs-

naam, handelsnaam, productnaam of naam van een dienst. 

 

Gebruikers die handelen in strijd met dit Artikel zijn aansprakelijk jegens GMP+ In-

ternational voor alle schade en kosten gemaakt in verband met dit Artikel 4. 
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