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1.1 Ben ik verplicht om mij voor de Country Note BCN-NL1 te certificeren? 

 

Nee, u bent niet verplicht om zich aanvullend voor deze Country Note te laten 

certificeren. Het is echter wel een manier om aan uw klanten te laten zien dat u 

geen antibiotica meer gebruikt in uw diervoeder. Uw klant kan vragen om aanvul-

lende certificatie. 
 

 

1.2 Ik lever aan de Nederlandse markt, maar bevindt mij buiten Nederland. 

Kan ik me dan ook laten certificeren? 

 

De Country Note is niet bedoeld voor de Nederlandse bedrijven, maar voor de 

Nederlandse markt. Als uw bedrijf zich buiten Nederland bevindt en u wilt ook 

aantonen dat u geen antibiotica gebruikt (bijvoorbeeld om op de Nederlandse 

markt te leveren), dan kunt u zich uiteraard ook aanvullend certificeren. 

 
Aanvullende certificatie is overigens ook mogelijk als u helemaal geen binding 

heeft met de Nederlandse markt. De verwachting is overigens wel dat de Country 

Note vooral zal worden gebruikt door Nederlandse bedrijven en bedrijven die op de 

Nederlandse markt leveren. Het gaat hier immers om een vraag van Nederlandse 

marktpartijen. 
 

 

1.3 Ik ben gecertificeerd volgens een certificatieschema dat door GMP+ In-

ternational als gelijkwaardig wordt geaccepteerd. Mag ik me ook aanvul-

lend voor deze Country Note laten certificeren? 

 

Het is ook mogelijk om aanvullend op een andere dan een GMP+ standaard ge-

certificeerd te worden voor de Country Note BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder. 

Bijvoorbeeld, als u gecertificeerd bent via Ovocom of QS voor de productie van 

diervoeder. Voorwaarde is wel dat het gaat om een standaard die geaccepteerd is 

in het GMP+ FC scheme. Zie hiervoor GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden voor in-

koop. 

 
Hiervoor dient een door GMP+ geaccepteerde certificatie-instelling een aanvul-

lende audit uit te voeren. Dit kan overigens uw vaste auditor zijn voor het certifi-

caat dat u nu heeft, maar het kan zijn dat u hiervoor moet uitwijken naar een an-

dere certificatie-instelling. 
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