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Overzicht EU-wetgeving i.r.t  GMP+ FC scheme 
 

 

Nr. Wetgeving Titel Document 

Algemeen 

Vo. (EG) nr.178/2002  General Food (& feed) law: 

Tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden. 

Laatste 

geconsolideerde versie: 

01/07/2018 

Vo. (EG) nr. 183/2005 Diervoederhygiëneverordening:  

Tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne. 

Vo. (EG) nr. 767/2009 Handelsverordening diervoeder: 

Betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 

80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 

93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 

2004/217/EG van de Commissie. 

Diervoeder 

Ri. 2002/32/EG Inzake ongewenste stoffen in diervoeding. 

Aanbeveling van de 

commissie 

van 17/08/ 2006 

2006/576/EG 

Betreffende de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, 

T-2- en HT-2-toxine 

en fumonisinen in producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren. 

Ri. 2008/38/EG Tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met 

bijzonder voedingsdoel. 

Vo. (Euratom) nr. 

2016/52 

Tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve 

besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair 

ongeval of ander stralingsgevaar. 

Uitvoeringsverordening 

(EU) nr. 495/2013 

Tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van 

levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan 

in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima. 

Vo. (EU) nr. 68/2013 Betreffende de Catalogus van voedermiddelen, ter vervanging van 575/2011. 

Laatste 

geconsolideerde versie 

15/06/2017 

Vo. (EU) 2017/1017 

Vo. (EG) nr. 396/2005 Betreft vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen 

in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke 

oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG. 

Beschikking 

2009/727/EG 

India ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie of voor 

diervoeding. 
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Nr. Wetgeving Titel Document 

Toevoegingsmiddelen 

Vo. (EG) nr. 1831/2003 Betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding. 

Laatste 

geconsolideerde versie: 

30/12/2015 

Register van 

toegelaten additieven 

De Europese Commissie houdt op grond van artikel 17 van deze 

Verordening van de voor het gebruik in diervoeding toegelaten additieven 

een Repertorium van toevoegingsmiddelen bij. Dit register is benaderbaar 

via: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm  

 

Nederlandstalige toelatingen en vergunningen In het repertorium kan 

worden doorgeklikt naar de Engelstalige (lijsten van) toelatingen en 

vergunningen. Binnen het register kan (nog) niet kan worden doorgeklikt 

naar de Nederlandstalige versie van deze documenten. Daarom zijn de 

Nederlandstalige documenten hierna nog apart opgenomen. 

 

GMO 

Ri. 2001/18/EG  Inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde 

organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de 

Raad. 

Vo. (EG) nr. 1829/2003 Inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. 

Vo. (EG) nr. 1830/2003 Betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 

gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch 

gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders 

en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 

Dierlijke eiwitten 

Vo. (EG) nr. 1069/2009 Tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 

consumptie bestemde dierlijke bijproducten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten).. 

Vo. 142/2011 Tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake 

niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en 

afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad 

wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van 

veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn. 

Laatste 

geconsolideerde versie: 

02/08/2017 

Vo. (EG) Nr. 999/2001 Voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde 

overdraagbare spongiforme encefalopathieën. Laatste 

geconsolideerde versie: 

30/07/2018 

 

Salmonella en andere zoönoseverwekkers 

2003/99/EG Betreft de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende 

wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van 

Richtlijn 92/117/EEG van de Raad. 

Laatste 

geconsolideerde versie: 

01/07/2013 

 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
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“GMP+ FSA vereist dat een managementsysteem wordt geïmplementeerd voor 

de borging van de diervoederveiligheid, zoals gedefinieerd in de van toepassing 

zijnde wetgeving.” 
  

 

Bovenstaande regelgeving is te raadplegen via: Eur-Lex 
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Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op 

het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. 

Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ 

International B.V. te worden verkregen. 

 

 

Disclaimer 

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De 

publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor 

eventuele onvolkomenheden in deze publicatie. 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl

