Advertorial

GMP+ International lanceert
vereenvoudigd schema in 2020
Certificatieschema GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) krijgt een metamorfose. De opzet wordt
eenvoudiger, begrijpelijker en de normatieve documenten beter leesbaar. GMP+ International besloot
tot de make-over na feedback uit de sector. Hisfa, de vereniging voor de fouragehandel, is betrokken
bij ‘#ProjectGMP+2020’. Bestuurslid Robin Sanders: “Er is geluisterd naar de belangen van het mkb.”
In een kwarteeuw is GMP+ International uitgegroeid van
een richtlijn voor de Nederlandse diervoedersector tot een
volwassen en internationaal erkend certificatieschema. Met
ruim 18.000 gecertificeerde bedrijven is GMP+ FSA het grootste
schema voor diervoederveiligheid ter wereld. De standaarden
zijn vastgelegd in normatieve documenten, de fundering
van het schema. Deze documenten zijn het afgelopen jaar
tegen het licht gehouden en worden, in samenwerking met
stakeholders, herschreven.

‘Bedrijven krijgen meer eigen
verantwoordelijkheid’

GMP+ FSA: de veranderingen
in het kort
•	Van meerdere standaarden
naar één standaard
•	Meer doelgerichte voorwaarden
•	Meer eigen verantwoordelijkheid
•	Begrijpelijker taalgebruik
• Overzichtelijke lay-out

Robin Sanders
Bestuurslid Hisfa

Doelen

Makkelijker en begrijpelijker

“Voor sommige ondernemers zijn de documenten niet altijd
makkelijk te begrijpen”, vertelt Robin Sanders, mede-eigenaar
van Sanders Fourage en als Hisfa-bestuurslid betrokken bij
de vernieuwing van het schema. “Dat ligt aan de materie,
maar ook aan de vele afkortingen. Daarnaast hebben we
kritisch gekeken naar de opzet. In de huidige situatie moeten
bedrijven meerdere standaarden raadplegen om de certificatievoorwaarden te vinden. Dat gaat veranderen. In de nieuwe
opzet worden alle standaarden samengevoegd tot één
duidelijke standaard, te vinden op één plek.” Ook krijgen
bedrijven meer vrijheid. In de nieuwe standaard worden
de doelen vastgesteld, hoe bedrijven die bereiken is aan
henzelf. “Dus minder voorgekauwde procedures”, vat
Sanders de wijzigingen samen. “Bedrijven krijgen meer
eigen verantwoordelijkheid”.

Hoewel de opzet en de teksten onder handen zijn genomen,
blijven inhoudelijke aanpassingen tot een minimum beperkt.
Bedrijven die nu voldoen aan de standaarden van GMP+ FSA,
doen dat straks ook nog. “Voor de meeste bedrijven blijft extra
werk beperkt. Wel blijft het natuurlijk nodig dat ondernemers
zich in de materie verdiepen”, onderstreept Sanders.
Na publicatie van de standaarden volgt een meerjarige
transitieperiode.
Als Hisfa-bestuurslid vertegenwoordigde Sanders tijdens het
traject de belangen van het mkb. “Naar ons geluid is goed
geluisterd. Daar zijn we blij mee. Soms hebben we uren
gediscussieerd over precieze formuleringen. Met resultaat: de
documenten zijn veel begrijpelijker geworden. Overzichtelijke
lay-out, prettig leesbare teksten en een simpeler schema.”

Voor meer informatie: www.gmpplus.org.
voor meer informatie: www.hisfa.nl.
Hisfa houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe standaarden van GMP+ FSA.
Hisfa is vertegenwoordigd binnen de verschillende (sub)committees van GMP+ International.

