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1 Inleiding  

Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd 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 samen-
werking met verschillende internationale belanghebbenden. 
 
GMP+ International ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische 
informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, 
vraag- en antwoordlijsten en seminars.  
 
Het certificatieschema is opgebouwd uit verschillende normdocumenten, die zijn 
onderverdeeld in een A, B, of C rubriek. 
 
Daarnaast zijn er zgn. D-documenten. Dit zijn geen normatieve documenten. D-do-
cumenten zijn bedoeld als aanvullende informatie of uitleg over de schema docu-
menten. 

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

 
 

Deze FAQ is opgesteld aan de hand van het GMP+ BA5 document Minimumvoor-

waarden EWS. Het BA5 document bevat de voorwaarden voor het vroegtijdig sig-

naleren en melden van onregelmatigheden met betrekking tot de veiligheid van 

(grondstoffen voor gebruik in) diervoeder en het mogelijk maken van snelle reacties 

en communicatie in de gehele productieketen van diervoeder, met als doel het 

voorkomen of beperken van schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. 

 

Als uw vraag niet in de lijst voorkomt kunt u altijd contact opnemen met GMP+ In-

ternational via de contactpagina op de GMP+ website. Zo nodig kan deze FAQ dan 

worden aangevuld.  
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2 Early Warning Systeem (EWS)  

2.1 Waarom een Early Warning System (EWS) binnen de GMP+ Feed Safety 

Certification module? 

Diervoederbedrijven dienen ieder punt in hun productieproces dat essentieel is 
voor voederveiligheid te identificeren. Zodra dit is gedaan, dienen ze ervoor te zor-
gen dat er adequate controle- en handhavingsmechanismen worden toegepast en 
dienen ze deze beveiligingsprocedures voortdurend te actualiseren en te evalue-
ren.  

 
Voederveiligheid is uiteindelijk mensenwerk. Er kan wat mis gaan. In dat geval, 

vormt het Early Warning System (EWS) een belangrijk vangnet voor het beperken 

van de grootte of het verminderen van een (potentieel) probleem in een vroegtijdig 

stadium met behulp van adequate maatregelen. 

 

Het doel van EWS is het melden van onregelmatigheden met betrekking tot voe-

derveiligheid en het mogelijk maken van een snelle reactie en snelle communicatie 

over (nieuwe) gevaren en risico’s in de gehele diervoederproductieketen voor dier-

voeder, met als doel het voorkomen of beperken van de schadelijke gevolgen voor 

mens, dier en milieu. 
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3 Wat melden 

3.1 Wat moet ik melden? 

Alle waarnemingen en signalen dat een diervoeder niet veilig is of een risico vormt 

voor de vervolgschakels in de diervoeder- danwel levensmiddelenketen, al dan niet 

gebaseerd op wettelijke en/of GMP+ limieten, dient u te melden. 

3.2 Waarom is er een uitzondering voor Salmonella? 

Salmonella in diervoeder is vrij eenvoudig te bestrijden. Indien het diervoeder een 

hittebehandeling ondergaat of een andere behandeling die de salmonellabacterie 

(aantoonbaar) afdoodt, is sprake van een conform product en is een EWS melding 

naar GMP+ International en de certificatie-instelling niet vereist. 

3.3 Ik heb een EWS melding gedaan bij GMP+ International en mijn certifi-

catie-instelling. Moet ik nog meer doen? 

Ja, zie hoofdstuk 2 in GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS.  

Indien wettelijk verplicht, moet u het incident ook melden bij de bevoegde autoriteit 

van het land waar het u bent gevestigd. 

 

Naast het doen van een melding, dient u de oorsprong en bestemming van onvei-

lige partijen te achterhalen, deze te (laten) blokkeren, de betrokken leveranciers en 

klanten te informeren, de oorzaak van contaminatie te identificeren en correctieve 

maatregelen te nemen.  
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4 Wanneer melden 

4.1 Wanneer moet ik een EWS melding doen? 

U dient binnen 12 uur na bevestiging van de contaminatie of, indien u geen bevesti-

gingsanalyse laat uitvoeren, binnen 12 uur na vaststelling van de contaminatie te 

melden. 

 

Deze termijn van 12 uur zijn aaneengesloten uren en gaan in op het moment dat u 

op de hoogte bent van de contaminatie. Dit kan bijvoorbeeld het moment zijn dat u 

het analysecertificaat ontvangt of een telefoontje ontvangt van het laboratorium dat 

de analyse heeft uitgevoerd of van uw leverancier. 

 
Deelnemers dienen verantwoordelijk te handelen door GMP+ International en de 
certificatie-instelling op de hoogte te stellen. Melden binnen 12 uur na detectie of 
bevestiging wordt belangrijker wanneer de situatie niet onder controle is (hetgeen 
inhoudt dat de besmette partij niet volledig geblokkeerd en / of teruggeroepen is en 
/ of de traceerbaarheid niet duidelijk is). Het is aan iedere deelnemer om te beoor-
delen of de situatie onder controle is en om dit aan te tonen. Uw GMP+ auditor 
dient die op redelijke wijze te controleren en te bepalen of een afwijking van de 12 
uur acceptabel is. 

4.2 Wat wordt bedoeld met een bevestigingsanalyse? 

Een bevestigingsanalyse is een tweede analyse (ook wel: contra-analyse) van het-

zelfde monster waarin eerder een te hoog gehalte van een ongewenste stof is vast-

gesteld. U kunt een bevestigingsanalyse uitvoeren om zeker te zijn dat er wel of 

geen sprake is van een contaminatie.  

 

Het resultaat van de bevestigingsanalyse vervangt in principe het resultaat van de 

eerste analyse. Zie 4.4 voor de voorwaarde die hieraan verbonden is. 

 

De bevestigingsanalyse mag door een ander laboratorium worden uitgevoerd dan 

het laboratorium dat de eerste analyse uitvoerde. 

4.3 Moet ik een bevestigingsanalyse uitvoeren? 

Nee. U bent niet verplicht een bevestigingsanalyse te doen. U bent vrij te beslissen 

wel of geen bevestigingsanalyse te laten uitvoeren. Zie ook 4.1 Wanneer moet ik 

een EWS melding doen? 

 

Er is geen termijn vastgesteld waarbinnen u een bevestigingsanalyse moet uitvoe-

ren. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. 

4.4 Het resultaat van mijn 1e analyse is positief (boven de maximaal toege-

stane limiet), en het resultaat van de bevestigingsanalyse is negatief 

(beneden de maximaal toegestane limiet). Moet ik een EWS melding 

doen? 

Nee, een EWS melding is in dit geval niet verplicht op voorwaarde dat u kunt moti-

veren waarom het resultaat van de bevestigingsanalyse betrouwbaarder is dan het 

resultaat van de eerste analyse. Indien u geen motivatie hebt en het verschil tussen 

de twee analyseresultaten niet kunt verklaren, zal u wel een EWS melding moeten 

doen.  
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Er is dan immers sprake van een situatie waarin u geen zekerheid hebt dat het pro-

duct dat u op de markt brengt een veilig product is. Het product zou een risico kun-

nen vormen voor de veiligheid van mens, dier of milieu. 

4.5 Wat als het analyseresultaat, na aftrek van de meetonzekerheid, onder 

de maximum toegestane limiet komt. Moet ik dan een EWS melding 

doen? 

Ja. Bij het bepalen of u een melding moet doen, moet u uitgaan van het gemeten 

analyseresultaat. U mag de meetonzekerheid daar niet van aftrekken. 

 
Diervoederbedrijven hebben de zorgplicht veilige producten te leveren (Algemene 
Levensmiddelverordening 178/2002). Als de meetonzekerheid van de gemeten 
waarde zou worden afgetrokken, zouden er pas maatregelen worden genomen (zo-
als melden, blokkeren product, klanten informeren, etcetera, zie ook het antwoord 
op vraag 3.3) wanneer zeker is dat het product niet voldoet. Om eventuele schade 
in de keten te voorkomen is het juist belangrijk dat er al maatregelen worden geno-
men ook al is het nog niet 100% zeker dat sprake is van onveilig diervoeder. 
  
U mag geen producten verkopen boven de maximaal toegestane norm en u bent 
zelf verantwoordelijk voor het bepalen of een melding nodig is. 

 

4.6 Als handelaar lever ik soms niet-GMP+ geborgd diervoeder af. Moet ik 

GMP+ International informeren indien dit diervoeder onveilig is? 

Nee, u bent alleen verplicht GMP+ International en de certificatie-instelling (en be-
voegde autoriteit) te informeren wanneer het niet-conforme product onderdeel is 
van de scope van uw GMP+ certificaat. U bent niet verplicht GMP+ International te 
informeren over onveilig niet-GMP+ geborgd diervoeder. Het kan echter wel inte-
ressant zijn voor GMP+ International om dergelijke informatie over de diervoeder-
markt te ontvangen.  
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5 Wie meldt 

5.1 Wie moet melden? 

Alle deelnemers die een gecontamineerde partij diervoeder in eigendom hebben of 

hadden of betrokken zijn bij de levering, ontvangst, opslag of verwerking van een 

gecontamineerde partij diervoeder zijn verplicht een melding te doen volgens de 

voorwaarden in het GMP+ BA5 document.  Dit zijn GMP+ gecertificeerde produ-

centen en handelaren in diervoeding (inclusief huisdiervoeders). 

 

5.2 Ik ben producent van uitsluitend huisdiervoeders. Geldt de EWS meld-

plicht ook voor mij?  

Ja. Vanuit de GMP+ B8-standaard wordt weliswaar geen verwijzing gemaakt naar 

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS. In GMP+ A1, art. 8.7 is deze verplichting 

echter opgelegd aan alle GMP+ deelnemers. De EWS meldingsplicht geldt dus ook 

voor producenten en handelaren van huisdiervoeders. Dit is logisch, gezien ingredi-

enten die in huisdiervoeders worden verwerkt, evengoed in voeders voor professio-

neel gehouden voedselproducerende dieren terecht kunnen komen. 

 

5.3 Moet ik mijn certificatie-instelling informeren of doet GMP+ International 

dit? 

Als GMP+ deelnemer bent u verantwoordelijk voor het informeren van uw certifica-

tie-instelling. GMP+ International neemt deze verantwoordelijk niet van u over.  
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6 Hoe melden 

6.1 Hoe doe ik een EWS melding? 

Een EWS melding doet u door middel van het invullen en opsturen van het EWS 

meldformulier. Er zijn twee meldformulieren: een papieren versie en een digitaal 

(verkort) meldformulier. Het papierenformulier vindt u in bijlage 1 van GMP+ BA5 of 

hier op de GMP+ Portal. Het digitale meldformulier vindt u hier. Het ingevulde pa-

pieren formulier stuurt u naar ews@gmpplus.org.  

6.2 Wat moet de melding tenminste bevatten? 

De eerste melding moet in ieder geval de minimale, onmisbare gegevens bevatten 

die een eerste beoordeling van het incident mogelijk maken. Dit zijn in ieder geval 

gegevens over: 

- het meldende bedrijf: GMP+ registratienummer, contactgegevens 

- het gecontamineerde product 

- de contaminatie 

- de locatie waar het product zich bevindt 

- de betrokken leverancier(s) en afnemer(s) 

6.3 Mag ik in plaats van het EWS meldformulier het meldformulier van de 

bevoegde autoriteit gebruiken om GMP+ International en de certificatie-

instelling te informeren? 

Ja, dat mag. U hoeft dan geen EWS meldformulier in te vullen. Zie hoofdstuk 2 in 

GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS.  

  

https://www.gmpplus.org/nl/services/early-warning-system/
https://portal.gmpplus.org/nl-NL/create-case/
mailto:ews@gmpplus.org
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7 Beoordeling van de melding 

7.1 Wat doet GMP+ International met mijn EWS melding? 

GMP+ International ontvangt, registreert, beoordeelt en evalueert EWS-notificaties 

en, waar nodig, brengt GMP+ FSA-deelnemers op de hoogte van een voederveilig-

heidsprobleem in de markt.  

 

Centrale vragen in de beoordeling is of de situatie onder controle is of niet: 

- Is de gecontamineerde partij volledig in beeld (getraceerd)?  

- Is de gecontamineerde partij volledig geblokkeerd of wordt deze terugge-

roepen? 

 

Indien de situatie dringend is en niet (volledig) onder controle, dan wordt er een 

EWS-waarschuwing gepubliceerd op de website van GMP+ International en zullen 

deelnemers via een nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld, met vermelding van 

het betrokken product (generieke naam), de ongewenste stof(fen) en de waargeno-

men niveaus, evenals het land van oorsprong. Details van het betrokken bedrijf 

worden nooit gepubliceerd.  

 

Deze waarschuwingen helpen deelnemers bij het nemen van gepaste maatregelen 

voor de preventie of beheersing van gevaren. Wanneer de situatie onder controle is, 

kan er ook een EWS-waarschuwing worden gepubliceerd, om deelnemers op de 

hoogte te stellen van mogelijke risico’s of goede praktijken. Met deze informatie, kun-

nen de bedrijven gepaste maatregelen nemen. 

 
GMP+ International zal geen EWS waarschuwing publiceren als de situatie onder 
controle is, de diervoederveiligheid niet wordt bedreigd en de melding geen rele-
vante informatie oplevert die nuttig kan zijn voor andere deelnemers. 
 
EWS meldingen vormen een inspiratiebron voor GMP+ International om in haar 
communicatie potentiele risico’s te benadrukken èn het kan leiden tot verbeteringen 
van de GMP+ FSA-module (het Aflatoxine B1 protocol is hiervan een voorbeeld), 
Feed Support Products (bijvoorbeeld Quick scans en aanpassing van risicobeoor-
delingen), de certificatie en conformiteitseisen, risicocommunicatie en andere acti-
viteiten. 

7.2 Wanneer kan ik een reactie van GMP+ International verwachten op mijn 

melding?  

Binnen 12 uur na ontvangst van uw melding zal GMP+ International uw melding 

beoordelen en contact met u opnemen (telefonisch of per mail). U wordt dan geïn-

formeerd over de uitkomst van de beoordeling. Als publicatie van een EWS waar-

schuwing aan de orde is (zie vraag 7.1), wordt deze publicatie  altijd eerst met het 

meldende bedrijf gecommuniceerd voordat publicatie plaatsvindt. 

 

  

https://www.gmpplus.org/pagina/2262/b-documents.aspx
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8 Vertrouwelijkheid 

8.1 Welke gegevens vallen onder ‘vertrouwelijke informatie’? 

Alle gegevens die kunnen leiden naar de GMP+ deelnemer(s) betrokken bij het in-

cident. Bijvoorbeeld het GMP+ registratienummer, de bedrijfsnaam en de naam 

van bij het incident betrokken zeeschepen zullen niet gecommuniceerd worden.  
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