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Welkom
Dit Feed Certification scheme document helpt u om wereldwijd voederveiligheid te bieden.
Door te voldoen aan de voorwaarden die GMP+ International samen met onze GMP+
Community heeft opgesteld, willen we u helpen om de certificering van diervoeder te krijgen
die u nodig heeft. Lees de informatie in dit document zorgvuldig door.
Let’s make this work together!

1.

Inleiding

1.1.

Scope van dit document

Dit document geeft informatie over de scopes voor certificatie, die na een succesvolle audit
aan een bedrijf worden toegewezen. Dit maakt deel uit van het GMP+ certificatieproces.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de koppeling tussen scopes en de belangrijkste
schemadocumenten.
Hoofdstuk 3 bevat een gedetailleerdere beschrijving van de activiteiten die binnen een
bepaalde scope worden geborgd. Het geeft ook enige aanvullende informatie per scope.
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2.

Scope voor certificatie

2.1.

Principes

De scopes voor certificatie kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
a) een vaste beschrijving van de activiteiten en producten die in het kader van het Feed
Safety Management System van een diervoederbedrijf wordt geborgd. Deze vaste
indeling bestaat uit een activiteit in combinatie met een voedermiddel of
diervoederdienst. Voorbeeld: Productie van mengvoeder.
b) voldoen aan de accreditatienormen en de diervoederwetgeving.
c) deel van de GMP+ certificering, toegekend aan een diervoederbedrijf na een succesvolle
audit. Diervoederbedrijven, die vergelijkbare activiteiten en producten borgen, krijgen
dezelfde GMP+ certificering.

2.2.

GMP+ scopes met betrekking tot Schema-documenten

Voor elke GMP+ scope voor certificatie zijn schemadocumenten (Feed Safety Management
System Requirements en/of Technical Specifications) van toepassing. In onderstaande
tabellen kunt u per GMP+ scope voor certificatie terugvinden welke schemadocumenten van
toepassing zijn.
Houd bij het lezen van deze tabellen rekening met het volgende:
a) Hoewel er bij het opstellen van deze tabellen speciale aandacht aan is besteed, kan het
zijn dat u vanwege uw specifieke activiteiten ook moet voldoen aan andere (onderdelen
van) schemadocumenten dan aangegeven in de tabellen, of aan specifieke nationale
wetgeving. Het blijft de verantwoordelijkheid van het diervoederbedrijf om alle relevante
schemadocumenten te selecteren en te voldoen aan alle relevante voorwaarden.
b) "Aanvullende" scopes kunnen alleen worden toegewezen naast een "basisscope”.
"Aanvullende" scopes moeten worden beschouwd als een aanvullende specificatie van
deze "basisscope" of van een gelijkwaardige scope uit een ander geaccepteerd schema
(TS1.2 Inkoop).
c) Het is mogelijk dat bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn vanwege de specifieke
activiteiten van een GMP+ gecertificeerd bedrijf. Een GMP+ gecertificeerd bedrijf mag deze
voorwaarden uitsluiten. Uitsluitingen moeten echter wel gemotiveerd worden en als
gedocumenteerde informatie worden vastgelegd.
De uitsluiting mag in geen geval een negatief effect hebben op de voederveiligheid van de
activiteiten, processen, producten of diensten die worden geborgd via een scope voor certificatie.
d) Voorwaarden mogen niet worden uitgesloten omdat het gecertificeerde bedrijf ze niet
relevant acht. Bijvoorbeeld omdat afnemers er niet om vragen, of omdat het voldoen aan
deze voorwaarden geen wettelijke verplichting is; of omdat het gecertificeerde bedrijf te
klein is.
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Tabel 1: Productiescopes en toepasselijke schemadocumenten
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Tabel 2: Distributiescopes en toepasselijke schemadocumenten

Tabel 3: Scopes voor levering van transport- en opslagdiensten en toepasselijke schemadocumenten
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Tabel 4: Laboratoriumscopes en toepasselijke schemadocumenten

Tabel 5: FRA-Scopes en de toepasselijke schemadocumenten
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3.

Specificatie van de scopes voor certificatie

In dit hoofdstuk wordt voor elke gedefinieerde scope voor certificatie een tabel gegeven met
relevante informatie. Deze tabellen zijn zo opgebouwd:
Scope voor certificatie

Vaste beschrijving van de certificatiescope.

Accreditatiescope

De categorie zoals gedefinieerd in ISO/TS22003 (2013), bijlage A.

Beschrijving

Gedetailleerdere beschrijving van de (deel)activiteiten en processtappen die bij
de certificatiescope horen.

Standaard

Verwijzing naar de relevante standaard(en). Die zijn vermeld in de tabellen in
hoofdstuk 2.

Specificatie van scope
voor certificatie

Gedetailleerdere informatie over welke activiteiten en diervoeder en/of
diervoederdiensten daadwerkelijk worden gewaarborgd met het Feed Safety
Management System.
Voor sommige GMP+ certificatiescopes is het verplicht om specifieke
informatie toe te voegen. Voor andere certificatiescopes is het een optie om
specifieke informatie toe te voegen.

Aanvullende scopes

Verplicht

Optioneel

Een verplichte specificatie van
de scope voor certificatie.

De mogelijkheid om meer informatie toe te
voegen aan de scope voor certificatie.

Deze scopes zijn gekoppeld aan een hoofdcertificatiescope, via toepassing van
een country note.
Aanvullende scope

GMP+ standaard

De naam van de scope.

De naam van het schemadocument.
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3.1.

Diervoederproductie

3.1.1.

Productie van mengvoeder

Scope voor
certificatie

Productie van mengvoeder

Accreditatiescope

D.
DI.

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van mengvoeder.

Diervoederproductie
Productie van diervoeder

Naast de eigenlijke productieactiviteiten (zoals malen, mengen en persen) omvat dit
activiteiten die nodig zijn voor de productie van mengvoeder, waaronder planning,
inkoop, interne overslag, opslag en transport en verpakking. Uiteraard valt ook de
verkoop van het geproduceerde mengvoer onder deze scope.
Let op dat onder de scope "productie van mengvoeder" ook mobiele maal- en
menginrichtingen kunnen vallen.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers worden
beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt beschouwd
als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt beschouwd
als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
Standaard

Zie tabel 1 in hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel
-

Soort mengvoeder (bijvoorbeeld
gespecificeerd welk soort mengsel,
soort dier, productie van
gemedicineerd diervoeder, enz.)

-

Indien een bedrijf uitsluitend één of
meer fasen/stappen van het
productieproces uitvoert, kunnen
deze worden geregistreerd.

-

Loonproducent
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Aanvullende
scopes

Aanvullende scope

GMP+ standaard

- Antibioticavrije productielijn(en)

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

- Antibioticavrije productielocatie
- Dioxinemonitoring in voeder voor
leghennen
- QM-Milch
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3.1.2.

Productie van voormengsels

Scope voor certificatie

Productie van voormengsels

Accreditatiescope

D.
DI.

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van voormengsels.

Diervoederproductie
Productie van diervoeder.

Naast de eigenlijke productie omvat dit alle activiteiten die nodig zijn voor de
productie van voormengsels, inclusief planning, inkoop, overslag, opslag, intern
transport en verpakking. Uiteraard valt ook de verkoop van de geproduceerde
voormengsels onder deze scope.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers
worden beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt
beschouwd als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt
beschouwd als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Aanvullende scopes

Optioneel
-

Type voormengsel

-

Indien een bedrijf uitsluitend één
of meer fasen/stappen van het
productieproces uitvoert, kunnen
deze worden geregistreerd.

-

loonproducent

Aanvullende scope

GMP+ standaard

- Antibioticavrije productielijn(en)

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

- Antibioticavrije productielocatie
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3.1.3.

Productie van voedermiddelen

Scope voor certificatie

Productie van voedermiddelen

Accreditatiescope

D.
DI.

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van voedermiddelen.

Diervoederproductie
Productie van diervoeder

Naast de eigenlijke productie omvat dit alle activiteiten die nodig zijn voor de
productie van de voedermiddelen, inclusief planning, inkoop, overslag, opslag,
intern transport en verpakking. Uiteraard valt ook de verkoop van de
geproduceerde voedermiddelen onder deze scope.
Let op dat onder de scope "productie van voedermiddelen" ook mobiele maalen menginrichtingen kunnen vallen.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers
worden beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt
beschouwd als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt
beschouwd als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Aanvullende scopes

Optioneel
-

Indien een bedrijf uitsluitend één of
meer fasen/stappen van het
productieproces uitvoert, kunnen
deze worden geregistreerd.

-

Loonproducent

-

"naam van het voedermiddel" - Het
is sterk aanbevolen om de FSPproductenlijst te gebruiken. Er kan
meer dan één product worden
vermeld.

Aanvullende scope

GMP+ standaard

- Antibioticavrije productielijn(en)

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

- Antibioticavrije productielocatie
- QM-Milch
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3.1.4.

Productie van toevoegingsmiddelen

Scope voor certificatie

Productie van toevoegingsmiddelen

Accreditatiescope

K.

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van toevoegingsmiddelen.

Productie van (Bio)Chemicaliën

Naast de eigenlijke productie omvat dit alle activiteiten die nodig zijn voor
Productie van toevoegingsmiddelen, inclusief planning, inkoop, overslag,
opslag, intern transport en verpakking. Uiteraard valt ook de verkoop van de
geproduceerde toevoegingsmiddelen onder deze scope.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers
worden beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt
beschouwd als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt
beschouwd als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Aanvullende scopes

Optioneel
-

Indien een bedrijf uitsluitend
één of meer fasen/stappen
van het productieproces
uitvoert, kunnen deze worden
geregistreerd.

-

Loonproducent

Aanvullende scope

GMP+ standaard

- Antibioticavrije productielijn(en)

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

- Antibioticavrije productielocatie
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3.1.5.

Productie van huisdiervoeder
Mengvoeder voor huisdiervoeder

Scope voor certificatie

Productie van mengvoeder - huisdiervoeder

Accreditatiescope

D.
DII

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van mengvoeder voor
huisdieren.

Diervoederproductie
Productie van Huisdiervoeder

Naast de eigenlijke productie omvat dit alle activiteiten die nodig zijn voor
productie van mengvoeder, inclusief planning, inkoop, overslag, opslag, intern
transport en verpakking. Uiteraard valt ook de verkoop van de geproduceerde
huisdiervoeders onder deze scope.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers
worden beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt
beschouwd als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt
beschouwd als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Aanvullende scopes

Optioneel
-

Indien een bedrijf uitsluitend één of
meer fasen/stappen van het
productieproces uitvoert, kunnen
deze worden geregistreerd.

-

Loonproducent

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Voedermiddelen voor huisdiervoeder
Scope voor certificatie

Productie van voedermiddelen - huisdiervoeder

Accreditatiescope

D.
DII

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot de productie van voedermiddelen voor
huisdierenvoeding.

Diervoederproductie
Productie van huisdiervoeder

Naast de eigenlijke productie omvat dit alle activiteiten die nodig zijn voor de
productie van de voedermiddelen, inclusief planning, inkoop, overslag, opslag,
intern transport en verpakking. Uiteraard valt ook de verkoop van de
geproduceerde voedermiddelen onder deze scope.
Opmerkingen:
Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers
worden beschouwd als onderdeel van Transport. Dit is een aparte scope.
Wanneer opslag als dienst wordt aangeboden aan andere bedrijven, wordt
beschouwd als onderdeel van Opslag en Overslag. Dit is een aparte scope.
De verkoop van ingekochte voedermiddelen zonder enige bewerking wordt
beschouwd als onderdeel van Handel in Diervoeder. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 1 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Aanvullende scopes

Optioneel
-

Indien een bedrijf uitsluitend één
of meer fasen/stappen van het
productieproces uitvoert, kunnen
deze worden geregistreerd.

-

Loonproducent

-

"naam van het voedermiddel" Het is sterk aanbevolen om de
FSP-productenlijst te gebruiken., Er
kan meer dan één product worden
vermeld.

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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3.2.

Distributie

3.2.1.

Handel in diervoeder

Scope voor certificatie

Handel in diervoeder

Accreditatiescope

F.
FII.

Beschrijving

Inkoop en daaropvolgende verkoop van voedermiddelen. Dit betreft door derden
geproduceerd diervoeder.

Distributie
Tussenhandel / handel in levensmiddelen

Het bedrijf wordt eigenaar van het diervoeder.
Opmerkingen:
- De scope Handel in diervoeder moet worden gespecificeerd. Zie hiervoor het kader
Specificatie.
- Activiteiten met betrekking tot de levering van het diervoeder aan afnemers worden
beschouwd als onderdeel van Transport van diervoeder. Dit is een aparte scope.
- De opslag van diervoeder behoort niet tot de scope Handel in diervoeder.
- In geval van alleen directe handel met veehouderijen is het mogelijk om GMP+
certificering te verkrijgen wanneer wordt voldaan aan de Technische Specificatie TS 3.1
Handel aan veehouderijen.
- Wanneer gebruik wordt gemaakt van een loonproducent, moet het bedrijf nog steeds
worden gecertificeerd met de scope Handel in diervoeder. Bij voorkeur wordt deze
scope nader gespecificeerd met ‘private labeling’. Zie ook het specificatiekader. Voor
een bedrijf met deze scope Privé-etikettering zijn onaangekondigde audits niet
verplicht als onderdeel van de certificatieprocedure. Voor meer details hierover, zie de
GMP+ certificatieregels.
- Een PO-box (Postbus) is een uniek adresseerbare afsluitbare doos die zich op het
terrein van een postkantoor bevindt. Een postbus wordt vaak vermeld op contracten of
facturen en maakt als zodanig deel uit van het verkoopproces. Als zodanig is de
postbus onderdeel van de GMP+ voederketen en moet deze gecertificeerd zijn (scope:
Handel in diervoeder). Dit zorgt voor transparantie in de markt door aan te tonen dat
het diervoeder dat via deze postbus wordt verkocht, binnen de GMP+ voederketen
wordt gedekt. Het is niet nodig om de locatie van de postbus daadwerkelijk te bezoeken
voor certificatiedoeleinden.
- Verkoopkantoren: Er zijn situaties waarbij een productiebedrijf het product niet
rechtstreeks aan klanten verkoopt, maar via een verkoopkantoor dat vaak op een ander
adres is gevestigd en/of een andere naam heeft.
Op de vrachtbrief (B/L) kan het adres en eventueel de specifieke naam van de
productielocatie worden vermeld, maar de verkoop vindt plaats via dit verkoopkantoor.
Dit verkoopkantoor kan het hoofdkantoor zijn van een bedrijf met meerdere
productielocaties of een exportbedrijf, maar het is ook mogelijk dat er bijvoorbeeld een
apart facturatiekantoor wordt gebruikt.
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In al deze gevallen maakt een verkoopkantoor deel uit van de GMP+ voederketen en
moet dienovereenkomstig worden gecertificeerd (scope: Handel in diervoeder).
Het is aan de certificatie-instelling om te beslissen of een audit ter plaatse noodzakelijk
is.
GMP+ standaard

Zie tabel 2 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Selecteer een of meer opties:
Mengvoeder
Voormengsels
Toevoegingsmiddelen
Voedermiddelen

-

Het verhandelde diervoeder kan nader
worden gespecificeerd naast het
verplichte gedeelte.
Denk aan ‘Handel in fourageproducten’

-

Private labeling

Aanvullende scopes

Aanvullende scope

GMP+ standaard

- QM-Milch

Zie tabel 2 van hoofdstuk 2
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3.2.2.

Handel in diervoeder - huisdiervoeder

Scope voor certificatie

Handel in diervoeder - huisdiervoeder

Accreditatiescope

F.
FII.

Beschrijving

Inkoop en daaropvolgende verkoop van voedermiddelen. Dit
betreft door derden geproduceerd diervoeder.

Distributie
Tussenhandel / handel in levensmiddelen

Het bedrijf wordt eigenaar van het diervoeder.
Opmerkingen:
De scope Handel in diervoeder (huisdiervoeder) moet worden
gespecificeerd. Zie hiervoor het kader Specificatie.
Activiteiten die verband houden met de levering van
huisdiervoeder aan afnemers worden beschouwd als onderdeel van
Transport. Dit is een aparte scope.
GMP+ standaard

Zie tabel 2 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Selecteer een of meer opties:
Mengvoeder
Voedermiddelen

-

Aanvullende scope

GMP+ norm

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

Het verhandelde
diervoeder kan nader
worden gespecificeerd
naast het verplichte
gedeelte.
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3.2.3.

Handel aan veehouderijen

Scope voor certificatie

Handel aan veehouderijen

Accreditatiescope

F.
FII.

Beschrijving

Inkoop en daaropvolgende verkoop van diervoederproducten
aan veehouders. Ook de opslag en het transport van verpakt
diervoeder valt onder deze scope. Zie voor meer details de TS 3.1
‘Handel aan veehouderijen’
Het bedrijf wordt eigenaar van het diervoeder.

GMP+ standaard

Zie tabel 2 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

-

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

Distributie
Tussenhandel / handel in levensmiddelen

Het verhandelde diervoeder
kan verder worden
gespecificeerd
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3.3.

Levering van Transport- en Opslagdiensten

3.3.1.

Op- en Overslag van diervoeder

Scope voor certificatie

Op- en Overslag van diervoeder

Accreditatiescope

G.

Beschrijving

Alle activiteiten die verband houden met de opslag en overslag van
diervoeder, en activiteiten die in het algemeen worden uitgevoerd door
opslag-/inzamelingsbedrijven.

Levering van transport- en opslagdiensten

Opslagactiviteiten zijn erop gericht veilige opslagomstandigheden te creëren
en te handhaven om de belangrijkste kenmerken van het diervoeder te
behouden en de ontwikkeling van eventuele risico's te voorkomen.
Overslagactiviteiten omvatten vaak een verandering in het transportmiddel
van een diervoeder.
Meer in detail:
alle activiteiten die nodig zijn om een goede op- of overslag mogelijk te
maken, zoals planning, intern transport en (tussen)opslag. Het omvat
verder elke activiteit die moet worden beschouwd als onderdeel van
Goede Opslagpraktijken, inclusief hygiënemaatregelen,
ongediertebestrijding (inclusief fumigatie), conserveringsmaatregelen
(bijv. met zuren of door middel van droging en ventilatie), enz.
Activiteiten die in het algemeen worden uitgevoerd door opslag/inzamelingsbedrijven1:
Bulken van diervoeder: Overbrengen van goederen van een kleinere
eenheid naar een grotere eenheid. Bijvoorbeeld: van zakken in een
bulkwagon/laadcompartiment of van kleine containers in een tank;
Verpakken van diervoeder: Overbrengen van goederen van een
grotere eenheid naar een kleinere eenheid. Bijvoorbeeld: Het
verpakken van ruwvoer in balen (bedekken met een wikkel, maken
van een pakket of pakketten); of van een tank in een kleinere
container, of van een bulkwinkel in grote zakken, enz.
Reinigen/zeven: verwijderen van deeltjes van verschillende grootte
door voedermiddelen door zeef (en) te leiden terwijl ze worden
geschud of gegoten
Decorteren: Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de buitenste
lagen van granen, zaden, vruchten, noten en andere;
Schillen: Het verwijderen van de buitenste lagen van bonen, granen
en zaden, meestal met fysieke middelen;
Mengen: het mengen van twee of meer partijen van hetzelfde
diervoederproduct voor standaardisatie of om de omvang van de
partij te vergroten. (Opmerking: Mengen om wettelijk vastgelegde
verontreinigingen te verdunnen is verboden);

Merk op dat in het GMP+ FC-schema geen speciale scope voor de inzameling van primaire producten is
gedefinieerd. De inzameling wordt aangegeven met de 2 scopes: Handel en Opslag en Overslag.
1
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-

Toevoeging van water aan bijvoorbeeld melasse tijdens de opslag;
Hakken: Verkleining van de deeltjesgrootte met behulp van één of
meer messen;
vlokkeren: activiteit waarbij hele korrels tot platte korrels worden
geplet(vlokken).
Fragmentatie: Proces van het breken van een voedermiddel in
fragmenten

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Indien van toepassing
- Kan opslag als een dienst worden
geleverd
- Kan overslag als een dienst worden
geleverd

Aanvullende scopes

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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3.3.2.

Wegtransport van diervoeder

Scope voor certificatie

Wegtransport van diervoeder

Accreditatiescope

G.

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot het transport van diervoeder over de
weg.

Levering van transport- en opslagdiensten

Hieronder wordt niet alleen het fysieke transport verstaan, maar ook alle
activiteiten die het transport mogelijk maken, zoals planning, inkoop,
onderhoud, reiniging en administratie.
Opmerkingen:
- Intern transport (zie voor een definitie F 0.2 Definitielijst) van diervoeder, of dit
nu met eigen middelen of door een onderaannemer wordt uitgevoerd, moet
worden gewaarborgd in overeenstemming met de voorwaarden in TS 1.9
Transportactiviteiten. Het is echter niet nodig om een scope Wegtransport van
diervoeder toe te kennen.
GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

-

Aanvullende scopes

Specificatie van de soort lading
(bijvoorbeeld bulk, vloeistoffen,
verpakte goederen, enz.)
Transport kan als een dienst
worden geleverd

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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3.3.3.

Railtransport van diervoeder

Scope voor certificatie 2

Railtransport van diervoeder

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot het transport van diervoeder per spoor.
Hieronder wordt niet alleen het fysieke transport verstaan, maar ook alle
activiteiten die het transport mogelijk maken, zoals planning, inkoop, reiniging
en administratie.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Specificatie van de soort lading (bijvoorbeeld
bulk, vloeistoffen, verpakte goederen, enz.)

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

Op dit moment is certificatie niet verplicht voor deze scope, maar dit kan op vrijwillige basis plaatsvinden tot een
nader te bepalen datum.
2
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3.3.4.

Binnen- en kustvaarttransport van diervoeder

Scope voor certificatie

3.3.4.

Binnen- en kustvaarttransport van diervoeder

Accreditatiescope

-

Beschrijving

Transport van diervoeder via de kustvaart en de binnenwateren.
Hieronder wordt niet alleen het fysieke transport (laden, transport
en lossen) verstaan, maar ook alle activiteiten die het transport
mogelijk maken, zoals planning, inkoop, reiniging en
administratie.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Specificatie van de soort lading
(bijvoorbeeld bulk, vloeistoffen,
verpakte goederen, enz.)

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes
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3.3.5.

Bevrachting van diervoedertransport

Scope voor certificatie

Bevrachting van binnenvaarttransport

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
betrekking hebben op de bemiddeling van binnenvaarttransport.
Dit betreft het gehele proces van acceptatie van de opdracht, de
selectie en acceptatie van een laadcompartiment, de instructie
voor de inspectie, de uitvoering van en het inspectierapport, de
goedkeuring van het laadcompartiment op basis van het
positieve LCI-rapport en het updaten van de administratie.
Ook bedrijven die een deel van de activiteiten uitvoeren, zoals
tussenhandelaars of commissionairs (zogenaamde "runners") die
bemiddelen tussen transportbedrijven en bevrachtingspartijen,
vallen binnen de scope van deze norm.
Het eigenlijke transport (laden, transporteren en lossen) valt niet
onder deze scope.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes
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25/33

F0.3 - Scopes voor certificatie

Scope voor certificatie

Bevrachting van kustvaarttransport

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
betrekking hebben op de bemiddeling van het
kustvaarttransport. Dit betreft het gehele proces van acceptatie
van de opdracht, de selectie en acceptatie van een
laadcompartiment, de instructie voor de inspectie, de uitvoering
van en het inspectierapport, de goedkeuring van het
laadcompartiment op basis van het positieve LCI-rapport en het
updaten van de administratie.
Ook bedrijven die een deel van de activiteiten uitvoeren, zoals
tussenhandelaars of commissionairs (zogenaamde "runners") die
bemiddelen tussen transportbedrijven en bevrachtingspartijen,
vallen binnen de scope van deze norm.
Het eigenlijke transport (laden, transporteren en lossen) valt niet
onder deze scope.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes
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Scope voor certificatie

Bevrachting van railtransport

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
betrekking hebben op bemiddeling van het railtransport. Dit
betreft het gehele proces van acceptatie van de opdracht, de
selectie en acceptatie van een laadcompartiment, de instructie
voor de inspectie, de uitvoering van en het inspectierapport, de
goedkeuring van het laadcompartiment op basis van het
positieve LCI-rapport en het updaten van de administratie.
Ook bedrijven die een deel van de activiteiten uitvoeren, zoals
tussenhandelaars of commissionairs die bemiddelen tussen
transportbedrijven en bevrachtingspartijen, vallen binnen de
scope van deze norm.
Het eigenlijke transport (laden, transporteren en lossen) valt niet
onder deze scope.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes
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Scope voor certificatie 3

Bevrachting van wegtransport

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
betrekking hebben op de bemiddeling van het wegtransport. Dit
betreft het gehele proces van acceptatie van de opdracht, de
selectie en acceptatie van een laadcompartimenten het updaten
van de administratie.
Ook bedrijven die een deel van de activiteiten uitvoeren, zoals
tussenhandelaars of commissionairsdie bemiddelen tussen
transportbedrijven en bevrachtingspartijen, vallen binnen de
scope van deze norm.
Het eigenlijke transport (laden, transporteren en lossen) valt niet
onder deze scope.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

Op dit moment is certificatie niet verplicht voor deze scope, maar dit kan op vrijwillige basis plaatsvinden tot een
nader te bepalen datum.
3
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Scope voor certificatie

Bevrachting van zeetransport

Accreditatiescope

G. Levering van transport- en opslagdiensten

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
betrekking hebben op de bemiddeling van het zeetransport. Dit
betreft het gehele proces van acceptatie van de opdracht, de
selectie en acceptatie van een laadcompartiment, de instructie
voor de inspectie, de uitvoering van en het inspectierapport, de
goedkeuring van het laadcompartiment op basis van het
positieve LCI-rapport en het updaten van de administratie.
Ook bedrijven die een deel van de activiteiten uitvoeren, zoals
tussenhandelaars of commissionairs die bemiddelen tussen
transportbedrijven en bevrachtingspartijen, vallen binnen de
scope van deze norm.
Het eigenlijke transport (laden, transporteren en lossen) valt niet
onder deze scope.

GMP+ standaard

Zie tabel 3 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Geen

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

Versie NL: 1 januari 2022

29/33

F0.3 - Scopes voor certificatie

3.4.

Laboratoriumactiviteiten

3.4.1.

Laboratoriumonderzoek

Scope voor certificatie

Laboratoriumonderzoek

Accreditatiescope

-

Beschrijving

Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van
diervoederanalyses.
Naast het daadwerkelijk analyseren van diervoeder omvat dit alle
activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van analyses,
waaronder het ontvangen, opslaan en behandelen van monsters,
analyse, registratie, rapportage en archivering.

GMP+ standaard

Zie tabel 4 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Analysespecificatie (‘verrichtingen’)

Geen

Aanvullende scope

GMP+ norm

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes

3.4.2.

Geregistreerd laboratorium

Scope voor certificatie

Geregistreerd laboratorium

Accreditatiescope

-

Beschrijving

De analyses die vallen onder de scope van een geaccepteerd
laboratoriumcertificaat worden uitgevoerd volgens de gedefinieerde
prestatiecriteria.

GMP+ standaard

Zie tabel 4 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Analysespecificatie (‘verrichtingen’)

Geen

Aanvullende scope

GMP+ standaard

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Aanvullende scopes
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3.5.

Activiteiten op het gebied van Verantwoord diervoeder

Scopes voor certificatie

RTRS segregation
RTRS mass balance

Accreditatiescope

-

Beschrijving

Onder deze scope kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die verband
houden met de productie en/of handel in RTRS-soja (inclusief
sojabijproducten). De toepasselijke scope is afhankelijk van het gebruikte
“supply chain model” : Segregation of Mass Balance.

GMP+ standaard

Zie tabel 5 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Scope voor certificatie

Verantwoord Varkens- en Pluimveevoeder

Accreditatiescope

-

Beschrijving

In dit kader kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die verband
houden met de productie van en/of handel in verantwoord varkens- en
pluimveevoeder.
Zie tabel 5 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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Scope voor certificatie

Verantwoord melkveevoeder

Accreditatiescope

-

Beschrijving

In dit kader kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd die
verband houden met de productie van en/of handel in
verantwoord melkveevoeder.

GMP+ standaard

Zie tabel 5 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Scopes voor certificatie

Productie van mengvoeder - GMO controlled
Productie van voormengsels - GMO controlled
Productie van voedermiddelen - GMO controlled
Productie van toevoegingsmiddelen - GMO controlled
Handel in diervoeder - GMO controlled
Op- en Overslag van diervoeder - GMO controlled
Wegtransport van diervoeder - GMO controlled

Accreditatiescope

-

Beschrijving

Onder deze scopes kunnen alle activiteiten worden uitgevoerd
die verband houden met de productie van en/of de handel in
GMO controlled diervoeder. Ook de diensten transport en
opslag kunnen onder deze scope worden uitgevoerd.
Let op dat onder de scope ‘productie van mengvoeder’ en
‘productie van voedermiddelen’ ook mobiele maal- en
mengfaciliteiten kunnen vallen.

GMP+ standaard

Zie tabel 5 van hoofdstuk 2

Specificatie

Verplicht

Optioneel

Ingeval het de scope “Handel in
diervoeder – GMO Controlled” betreft,
selecteer één of meer van de opties:

Niet van
toepassing

-

Mengvoeder

-

Voormengsels

-

Toevoegingsmiddelen

-

Voedermiddelen
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At GMP+ International, we believe
everybody, no matter who they
are or where they live, should have
access to safe food.

GMP+ International
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
The Netherlands
t.

+31 (0)70 – 307 41 20 (Office)
+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e.

info@gmpplus.org
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