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INLEIDING 

Met ingang van 1-10-2015 dient de GMP+ gecertificeerde leverancier te verklaren 

wanneer het door hem geleverde diervoeder GMP+-geborgd is (zogeheten posi-

tieve declaratie). Dit betreft zowel leveringen van diervoederingrediënten (voeder-

middelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels) als eindvoeders (mengvoeders). 

 

Met ingang van 1-10-2016 dient een GMP+ gecertificeerde transporteur of opslag-

bedrijf te verklaren wanneer de door hen geleverde dienst GMP+ geborgd is (zoge-

heten positieve declaratie). Dit betreft transport en opslag van GMP+ geborgde 

diervoeders. Tevens dienen per genoemde datum ook voerleveringen aan veehou-

ders te worden gedeclareerd.  

 

Declaratie kan op verschillende manieren gebeuren, op één of meerdere documen-

ten (op het etiket, op de afleverbon, in het contract, d.m.v. een raamovereenkomst, 

e.d.), zolang het maar voor afnemers ondubbelzinnig duidelijk is welke producten of 

diensten  het betreft.  

 

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

tot de positieve declaratie hebben wij hierna beschreven en beantwoord.  

 

Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie willen inwinnen, dan kunt u na-

tuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier. Indien nodig 

zal deze lijst worden uitgebreid.  

 

http://fd8.formdesk.com/gmpinternational/Contact_formulier_GMP
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1 Diervoeders 
 

1.1 Hoe handel ik bij reeds afgesloten contracten? 

 

Vraag 

Positieve declaratie voor GMP+ geborgd diervoeder wordt met ingang van 1-10-

2015 van kracht. Wij hebben met onze GMP+ gecertificeerde leveranciers echter al 

een jaar geleden contracten afgesloten voor de leveringen na 1-10-2015. In deze 

contracten staat niets vermeld over positieve declaratie. Dienen onze GMP+ gecer-

tificeerde leveranciers te verklaren dat diervoeders geleverd onder deze contracten 

GMP+ geborgd zijn, ook al waren deze voorwaarden niet van kracht ten tijde van 

het afsluiten van de contracten? 

 
Antwoord 
Positieve declaratie geldt voor alle GMP+-geborgde diervoeders geleverd op 1-10-
2015 of daarna, ook al is het contract afgesloten voor 1-10-2015. Aan de al afge-
sloten contracten kan bijvoorbeeld een annex worden toegevoegd met daarin een 
verklaring over de status van de geleverde diervoeders. Ook kan deze aanduiding 
op bijvoorbeeld de afleverdocumenten worden gezet.  
 

1.2 Moet ik letterlijke tekst vermelden? 

Vraag 

Moet ik op het etiket, in het verkoopcontract, op de afleverbon of in een ander be-

geleidend document letterlijk de tekst uit de GMP+ BA6 vermelden, of kan ik een 

iets andere bewoording gebruiken, van gelijke strekking? 
 

Antwoord 
De uitdrukkingen zoals voorgeschreven in GMP BA6, Annex 1 dienen letterlijk te 
worden vermeld op het etiket of op een ander relevant document. Indien de uitdruk-
king niet beschikbaar is in de gewenste taal, dan dient de deelnemer eerst een offi-
ciële vertaling in te dienen bij GMP+ International ter goedkeuring. Voor details, zie 
GMP+ BA6 Annex 1. 
 
Het is ook mogelijk de positieve declaratie alleen in het Nederlands, Engels of Duits 
te vermelden met een verwijzing naar GMP BA6, Annex 1, die de geautoriseerde 
vertalingen van de voorgeschreven uitdrukkingen in meerdere talen bevat. 
 

1.3 Aan wie moet ik verklaren? 

 

Vraag 

Wij leveren diervoeder aan GMP+ gecertificeerde bedrijven, bedrijven gecertifi-

ceerd voor andere certificatieschema’s, veehouders, maar ook aan particulieren 

met bijvoorbeeld hobbykippen. In welke gevallen zijn wij verplicht te verklaren dat 

onze producten GMP+-geborgd zijn? 
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Antwoord 
Positieve declaratie is van toepassing in geval van levering aan GMP+ gecertifi-
ceerde afnemers of afnemers die gecertificeerd zijn binnen een ander certificatie-
schema, dat gelijkwaardig is verklaard aan het GMP+ FC scheme (zie GMP+ BA10 
Minimumvoorwaarden voor inkoop) en per 1-10-2016 ook in geval van leveringen 
aan veehouders.  
 
Wanneer een GMP+ deelnemer diervoeder levert aan bedrijven die gecertificeerd 
zijn voor een niet gelijkwaardig verklaard certificatieschema of aan particulieren (= 
niet professionele veehouders), is de deelnemer niet verplicht te verklaren dat de 
diervoeders GMP+ geborgd zijn, tenzij dit is overeengekomen met de afnemer.  
 

1.4 Wat als mijn klant niet om GMP+ diervoeder vraagt? 

 
Vraag 
Ons bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten. Al onze diervoeders zijn geprodu-
ceerd onder GMP+ voorwaarden. Een deel daarvan wordt echter verkocht op de 
lokale markt aan niet gecertificeerde afnemers onder niet-GMP+ handelsvoorwaar-
den. Moeten wij dit duidelijk maken in onze verkoopcontracten, bijvoorbeeld d.m.v. 
een clausule? 
 
Antwoord 
Nee, dit is niet nodig. Wanneer er geen positieve declaratie wordt afgegeven voor 
een levering diervoeders, betekent dit dat deze diervoeders niet (meer) GMP+ ge-
borgd zijn. Derhalve is een aparte clausule, om dit te benadrukken, niet nodig.  
 

1.5 Wat als de levering zowel uit GMP+-geborgd als niet GMP-geborgd dier-

voeders bestaat? 

 

1.5.1 Vraag 

Als handelaar lever ik soms in één zending zowel GMP+ geborgd als niet GMP+ 

geborgd diervoeder af. Hoe moet ik dit aangeven richting mijn klanten? Moet ik 

soms aparte begeleidende documentatie hanteren voor GMP+ geborgd en niet 

GMP+ geborgd diervoeder (twee contracten, twee afleverbonnen)? 

 
Antwoord 
Nee, gebruik van aparte documentatie is niet noodzakelijk. Alle diervoeder binnen 
één levering, zowel GMP+ geborgd als niet GMP+ geborgd, mag in één begelei-
dend document worden opgenomen. In dat geval moet er duidelijk en ondubbelzin-
nig worden aangegeven welke diervoeders GMP+ geborgd zijn. Dit kan ook wor-
den toegepast bij een contract. 
 
 
1.5.2 Vraag 
Op welke manier kan ik aangeven welke diervoeders binnen één levering GMP+ 
geborgd, dan niet-GMP+ geborgd zijn? Kan ik bijvoorbeeld een algemene zin ver-
melden bovenaan op de vrachtbrief: 
“De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd tenzij anders wordt aangegeven” 
Vervolgens staat het onder het diervoeder dat niet GMP+ geborgd is de zin: 
“ Bovengenoemd diervoeder is niet GMP+ geborgd” 
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Antwoord 
Nee, de vermelding  “De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd tenzij anders 
wordt aangegeven” is niet toegestaan. Eén van de uitdrukkingen voorgeschreven in 
de GMP BA6, Annex 1 moet letterlijk worden gebruikt. 
Aanvullend op de verplichte positieve declaratie mag de leverancier ook de nega-
tieve declaratie gebruiken om te verduidelijken dat bepaalde geleverde producten 
binnen een levering niet GMP+ FSA geborgd zijn. Deze negatieve declaratie mag 
echter niet misleidend zijn of tegenstrijdig zijn met de positieve declaratie.  
 
 
1.5.3 Vraag  
Optie 1: Mag ik op de onder elk diervoeder dat GMP+ geborgd is de volgende zin 
vermelden: 
“De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd”? 
Van producten die niet GMP+ geborgd zijn wordt dan geen specifieke vermelding 
van gedaan. 
 
Optie 2: Mag ik een algemene zin vermelden onderaan de vrachtbrief:   
“ *De geleverde goederen zijn GMP+ geborgd.” 
Bij elk product dat GMP+ geborgd is, komt dan een “*” achter de naam te staan, die 
verwijst naar die zin. Producten  zonder “*” zijn niet GMP+ geborgd, maar dit wordt 
niet specifiek vermeld d.m.v. een zin. 

 
 

Antwoord 
Ja, dit mag, beide werkwijzen zijn overeenkomstig de GMP+ voorwaarden voor po-
sitieve declaratie. 
 

1.6 Mag ik een “meerkeuze” declaratie gebruiken? 

 
Vraag 
Is het toegestaan om het volgende te declareren:  
 
De geleverde goederen zijn GMP+-geborgd”    ja/nee?  
 
Op deze manier kan per levering worden aangegeven (bijvoorbeeld omcirkeld) of 
het een GMP+ geborgd dan wel een niet-GMP+ geborgd diervoeder betreft. 
 
Antwoord 
Nee, dit is niet toegestaan. De declaratie moet eenduidig zijn. de beschreven optie 
biedt teveel onduidelijkheid. 
 

1.7 Positieve declaratie en GMP+ B8 Productie en handel huisdiervoeders 

 
Vraag  
Is positieve declaratie ook van toepassing voor diervoeders geborgd onder GMP+ 
B8 Productie en handel huisdiervoeders? 
 
 
  



 

 

 

 

FAQ Positieve declaratie - D 3.12 

Versie NL: 18 mei 2016 7/15 

Antwoord 
Nee, positieve declaratie is niet verplicht voor diervoeders geborgd onder GMP+ 
B8 Productie en handel huisdiervoeders. Vanuit de GMP+ B8 standaard wordt dan 
ook niet verwezen naar deze bijlage GMP+ BA6. Mocht een GMP+ gecertificeerd 
bedrijf toch positieve declaratie toepassen dan is dat wel toegestaan. Er wordt ge-
adviseerd hiervoor dezelfde formuleringen uit de GMP+ BA6 te gebruiken met een 
duidelijke aanwijzing dat het een B8 product betreft. 

1.8 Hoe productspecifiek moet positieve declaratie zijn? 

Vraag 
Mag ik in een soort algemene declaratie afgeven aan mijn klanten dat alle diervoe-
ders geleverd door ons bedrijf GMP+ geborgd zijn?  
 
 
Antwoord 
Nee, het is niet toegestaan om een dergelijke algemene declaratie af te geven, Het 
is te eenmalig, te algemeen, te statisch, niet genoeg gerelateerd aan het diervoe-
der waarop deze betrekking heeft.  
 
Positieve declaratie moet worden afgegeven op zijn minst op het niveau van het 
contract (bijvoorbeeld voor alle leveringen die behoren tot één contract). 
 

1.9 Hoe moet ik omgaan met interne verkoop? 

 
Vraag 
Voor export van onze diervoeders worden deze op papier verkocht door onze bin-
nenlandse productielocaties (GMP+ B2 gecertificeerd) naar onze exportlocatie in 
de haven (GMP+ B3 gecertificeerd). Dient deze interne overdracht van eigendom 
ook gepaard te gaan met positieve declaratie? 
 
Antwoord 
Ja, wanneer er sprake is van formele overdracht van eigendom, dient de status van 
het geleverde product duidelijk te zijn. Om deze redenen moet er voor diervoeders 
die op papier  intern worden verhandeld onder de GMP+ voorwaarden, verklaard 
worden dat ze GMP+ geborgd zijn.  
 

1.10 Hoe moet ik positieve declaratie toepassen voor een webwinkel? 

 
Vraag 
Is het voldoende als in de algemene voorwaarden die op de website aanwezig zijn 
het volgende is opgenomen: 'Al onze landbouwhuisdiervoeders zijn GMP+-ge-
borgd' 
 
Antwoord 
Nee, het is niet toegestaan om een dergelijke algemene declaratie af te geven. Zie 
ook vraag 1.8 Hoe productspecifiek moet positieve declaratie zijn 
Concreet voor een webwinkel zou dit betekenen dat declaratie over de status van 
diervoeder op een meer specifieke wijze moet worden vermeld: bijvoorbeeld  in de 
orderbevestigingsmail, op de leveringsbon, op de factuur e.d. 
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1.11 Hoe moet ik positieve declaratie toepassen in een diervoederwinkel? 

 
Vraag 
Is het voldoende als men de volgende tekst in de winkel (bij het schap diervoeders 
of de kassa) een poster opneemt met de volgende tekst: 
“Al onze landbouwhuisdiervoeders zijn GMP+-geborgd' 
 
Antwoord 
Positieve declaratie dient duidelijk zichtbaar geplaatst te worden bij het product. 
 

1.12 Moet positieve declaratie over het diervoeder ook op transportdocu-

menten worden vermeld bij uitbesteed transport? 

 
Vraag 
Als het transport door een extern bedrijf wordt gedaan, moeten wij dan zowel op de 
verkoop contracten als op de transportdocumenten positieve declaratie vermelden? 
 
Antwoord 
Als het op een transportdocument wordt vermeld moet duidelijk zijn dat de declara-
tie betrekking heeft op de geborgde status van diervoeder en niet van transport. 
Vanuit de Annex BA6 moet een keuze worden gemaakt waarbij ondubbelzinnig dui-
delijk is wat er wordt geborgd.. 
 

1.13 Vallen voormengsels en toevoegingsmiddelen onder ‘diervoeder’? 

 
Vraag 
Vallen voormengsels en toevoegingsmiddelen onder  ‘diervoeder’ en gelden hier-
voor dan ook de regels voor positieve declaratie? 
 
Antwoord 
Voormengsels en toevoegingsmiddelen vallen wettelijk gezien onder ‘diervoeder’ 
en daarom moet ook voor deze producten positieve declaratie worden toegepast. 
 

1.14 Logo gebruiken? 

 
Vraag 
Mag het logo ook gebruikt worden voor positieve declaratie? 
 
Antwoord 
Nee, alleen de aangegeven aanduidingen in GMP BA6, Annex 1 mogen worden 
gebruikt. Het logo mag, om verwarring te voorkomen, niet worden gebruikt om 
daarmee de GMP+ status aan te duiden. Dit heeft te maken met accreditatieregels. 
Zie voor het gebruik van het logo GMP+ A3 
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1.15 Positieve declaratie die diensten en diervoeders omvatten? 

 
Vraag 
Is er een mogelijkheid om met 1 statement aan te geven dat zowel diensten als 
diervoedersbeide GMP+ gecertificeerd zijn? 
 
Antwoord 
Momenteel is er geen aanduiding beschikbaar die aangeeft dat zowel de diervoe-
ders als de diensten GMP+ gecertificeerd zijn. Beide moeten in voorkomende ge-
vallen apart worden aangegeven. Gebruik van alleen ‘GMP+ FSA geborgd’ is niet 
voldoende en niet ondubbelzinnig genoeg. 
Voorbeeld voor een ondubbelzinnige positieve declaratie: 
Diervoeder en transport: ‘GMP+ FSA geborgd’. 
Diervoeder en opslag: ‘GMP+ FSA geborgd’.  
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2 Diervoeder afkomstig uit andere certificatieschema’s 

 

2.1 Wat verklaar ik bij producten uit andere schema’s? 

 

Vraag 

Ik koop regelmatig diervoeders geproduceerd onder een ander, gelijkwaardig certi-

ficatieschema (bijv. voormengsels geproduceerd onder FAMIqs) en verhandel deze 

verder in de gecertificeerde keten. Moet ik voor deze diervoeders verklaren dat ze 

GMP+ geborgd zijn? 

 

Antwoord 
Door te voldoen aan de inkoopvoorwaarden van het GMP+ FC scheme, borgt de 
GMP+ deelnemer de ingekochte diervoeders onder zijn eigen feed safety manage-
ment system. Wanneer de deelnemer deze diervoeders in de handel brengt dient 
hij aan te geven dat de diervoeders GMP+ geborgd zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de 
begeleidende documenten. 
 
Ook al zijn deze producten geproduceerd onder andere certificatieschema’s, deze 
producten voldoen aan de inkoopvoorwaarden van GMP+ en zijn daarmee geborgd 
onder het GMP+ certificaat van de deelnemer.  
 
In geval van doorverkoop van zakgoed afkomstig uit andere certificatieschema’s 
als zijnde GMP+ geborgd, moeten de begeleidende documenten een duidelijke en 
ondubbelzinnige verwijzing bevatten naar het geleverde zakgoed (door bijvoor-
beeld het referentienummer van de partij op de begeleidende documenten te ver-
melden). 
 

2.2 Moeten leveranciers uit andere schema’s aan mij iets verklaren? 

 

Vraag 

Ik koop regelmatig diervoeders van bedrijven die deelnemen aan een ander, gelijk-

waardig certificatieschema. Moeten mijn leveranciers voor de diervoeders die zij 

aan mij leveren ook positieve declaratie toepassen? 

 
Antwoord 
Dit is afhankelijk van de desbetreffende voorwaarden van het certificatieschema 
waaraan de leverancier deelneemt. Sommige certificatieschema’s hanteren ook de 
zgn. positieve declaratie(bijv. QS), sommige negatieve declaratie (bijv. GMP-Ovo-
com). Weer andere certificatieschema’s schrijven helemaal geen bijzondere status-
aanduiding voor (bijv. GTP).  
Mochten de voorwaarden voor de statusaanduiding in ogen van de GMP+ deelne-
mer onvoldoende duidelijkheid bieden, staat de GMP+ deelnemer vrij om aanvul-
lende eisen hieromtrent te stellen in zijn contracten met de leverancier. 
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2.3 Wat verklaart een leverancier, waarvan ik als Poortwachter afneem? 

 

Vraag 

Voor onze graanhandel maken wij regelmatig gebruik van het poortwachtersproto-

col voor granen (GMP+ BA10, Annex 5). Dienen onze leveranciers (niet-gecertifi-

ceerde collecteurs, veelal uit Oost-Europa en Zuid-Amerika) te verklaren dat hun 

graan dat zij aan ons leveren GMP+ geborgd is? 

 
Antwoord 
Het is mogelijk dat GMP+ deelnemers granen (en andere onbewerkte akkerbouw-
producten), additieven, ruwe palmolie etc. aankopen op basis van een geaccep-
teerd poortwachtersprotocol. Deze leveranciers zijn geen deelnemer aan GMP+ FC 
schema en kunnen formeel niet gedwongen worden de status aanduiding volgens 
GMP+ BA6 te hanteren want de voorwaarden, zoals vermeld in GMP+ BA6, zijn al-
leen van toepassing voor GMP+ deelnemers.  
De GMP+ deelnemer die (toekomstige) diervoeders aankoopt onder het poort-
wachtersprotocol moet deze producten bij verkoop aan een GMP+ deelnemer met 
een positieve declaratie aanduiden. 
 

2.4 Wat verklaar ik bij “private labelling”? 

 

Vraag 

Wat moet verklaard worden in de situatie wanneer diervoeder wordt geproduceerd 

door een deelnemer van een ander certificatieschema (bijv. QS), om op de markt te 

worden gebracht door een GMP+ deelnemer onder diens eigen merknaam (zgn. 

private label)? 

 
Antwoord 
De GMP+-deelnemer onder wiens merknaam diervoeder op de markt wordt ge-
bracht borgt veiligheid van het diervoeder onder zijn eigen feed safety management 
system. Deze GMP+ deelnemer moet verklaren dat dit diervoeder GMP+ geborgd 
is, ook al is het geproduceerd onder een ander certificatieschema (QS). GMP+ BA6 
is dus van toepassing. 

 
 

2.5 Moet ik als handelskantoor ook positieve declaratie toepassen? 

Vraag 

Ons handelskantoor is gecertificeerd voor handel in toevoegingsmiddelen, voor-

mengsels en voedermiddelen. Vanuit dit kantoor worden diervoeders verhandeld 

die geproduceerd zijn op onze FAMIqs of OVOCOM gecertificeerde productieloca-

ties. Ook facturatie vindt plaats vanuit dit kantoor. Fysiek worden de diervoeders di-

rect geleverd vanuit onze productielocaties naar de klant. Dient het handelskantoor 

positieve declaratie toe te passen? 

 
Antwoord 
Indien het handelskantoor diervoeders officieel in de handel brengt, dient het han-
delskantoor positieve declaratie toe te passen.  
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3 Diensten 

Per 1-10-2016 vallen ook diensten onder de regels van positieve declaratie. De 

diensten omvatten transport en opslag. Om verwarring te voorkomen probeert deze 

FAQ lijst verduidelijking te geven.  

 

3.1 Wat is de rol van de bevrachter in de informatie-uitwisseling tussen de 

opdrachtgever van het transport en de transporteur?  

 

Vraag 

Een mengvoederbedrijf schakelt een bevrachter in om het transport van zijn dier-

voeders per binnenvaartschip te regelen. De schipper / transporteur meldt op de 

documenten aan de bevrachter dat het transport conform GMP+ eisen is uitge-

voerd door middel van de positieve declaratie. Deze positieve declaratie wordt niet 

doorgegeven door de bevrachter aan het mengvoederbedrijf omdat de positieve 

declaratie niet verplicht is voor de bevrachters. Hoe weet het mengvoederbedrijf 

dat het transport is uitgevoerd conform GMP+ eisen?  

 

Antwoord 

Een bevrachter hoeft weliswaar niets te verklaren over zijn eigen diensten. Hij 

speelt echter een essentiële rol in de informatie-uitwisseling tussen het mengvoe-

derbedrijf (de opdrachtgever) en de schipper. Om deze redenen dient de positieve 

declaratie van de schipper een onderdeel te zijn van de bevrachtingsovereen-

komst, die per reis wordt gesloten tussen de schipper, de bevrachter en de op-

drachtgever.   

 

3.2 Positieve declaratie voor meerdere ritten diervoeder? 

 

3.2.1 Vraag 

Volstaat het om onder aan een factuur, waar meerdere ritten diervoedertransport 

GMP+ gefactureerd worden, de opmerking ‘GMP+ FSA-geborgd’ op te nemen? 

 

Antwoord 

Ja 

 

3.2.2 Vraag 

Wat als er op één factuur voor één opdrachtgever ritten worden gefactureerd die 

zowel vervoer van diervoeder (alles GMP+) als niet-diervoeder betreffen? Volstaat 

het dan om onderaan de factuur de opmerking ‘GMP+ FSA-geborgd’ op te nemen? 

 

Antwoord 

Ja, dat is correct.Het statement slaat in dit geval ondubbelzinnig op het transport 

van de diervoeders.  

 

3.2.3 Vraag 

Volstaat het als een transporteur alleen in een jaarcontract de positieve declaratie 

aangeeft?  

 

Antwoord 

Een jaarcontract volstaat. Een vermelding in de leveringsvoorwaarden niet. 
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3.3 Positieve declaratie bij GMP+ gecertificeerde opslag? 

 

Vraag 

Wat is er van toepassing als een opslagbedrijf GMP+ gecertificeerd is en er worden 

verpakte GMP+ diervoeder opgeslagen? Is het ook voor opslag van verpakte pro-

ducten verplicht om positieve declaratie toe te passen?  

 

Antwoord 

Ja als het betreffende opslagbedrijf wel een certificaat heeft, dient ook deze dienst 

als zodanig positief gedeclareerd te worden richting de opdrachtgever.  
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4 Naam van de rechtspersoon vs. handelsnaam 

 

4.1 Mag ik ook handelsnamen gebruiken? 

 

Vraag 

Voor één dezelfde bedrijfslocatie voert ons bedrijf naast de naam van de rechtsper-

soon, ook een handelsnaam. Welke naam moeten wij vermelden op het etiket, de 

afleverbon of andere begeleidende documenten die horen bij het diervoeder afkom-

stig van deze locatie? 

 
Antwoord 
Op het etiket, de afleverbon  e.d. moet altijd de naam van de rechtspersoon worden 
vermeld. GMP+-deelnemers dienen in de GMP+-bedrijvendatabank te worden ge-
registreerd op naam van de rechtspersoon (de geregistreerde juridische entiteit). 
Deze tenaamstelling is de basis voor vermelding ervan in inkoopcontracten, afle-
verdocumenten, etiketten e.d. voor een ondubbelzinnige traceerbaarheid te waar-
borgen. 
 
Het gebruik van de handelsnaam, aanvullend op de naam van de rechtspersoon is 
geoorloofd, mits de gebruikte handelsnaam niet tot verwarring leidt of misleidend is.  
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