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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

 
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. 
 
Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van 
de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord dier-
voeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed Safety 
Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility Assu-
rance (gericht op verantwoord diervoeder).  
 
GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module met normen voor de waar-
borging van veilig diervoeder in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare 
waarborging van veilig diervoeder geldt als een ‘license to sell’ in veel landen en 
markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op 
basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten geïntegreerd in de 
GMP+ FSA-normen, zoals voorwaarden voor een feed safety management system, 
voor de toepassing van HACCP-beginselen tot aan traceerbaarheid, monitoring, 
basisvoorwaardenprogramma’s, ketenaanpak en het Early Warning System. 
 

Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, rea-

geert GMP+ International op de wensen van GMP+-deelnemers. Men verlangt van 

de diervoedersector dat zij op verantwoordelijkere wijze te werk gaat. Dit omvat bij-

voorbeeld het inkopen van soja en vismeel die zijn geproduceerd en worden ver-

handeld met respect voor mensen, dieren en het milieu. Om aan te kunnen tonen 

dat de productie en handel op verantwoordelijke wijze plaatsvindt, kan een bedrijf 

zich laten certificeren voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+ Inter-

national faciliteert de behoeften vanuit de markt via onafhankelijke certificering. 

Samen met de partners van GMP+, definieert GMP+ International op transparante 
wijze voorwaarden in de Feed Certification scheme. Certificatie-instellingen kunnen 
zelfstandig GMP+-certificatie uitvoeren.  

GMP+ International ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische 
informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, 
vraag- en antwoordlijsten en seminars.  

1.2 Structuur van het GMP+ Feed Certification scheme  

De documenten in het GMP+ Feed Certification scheme zijn onderverdeeld in een 
aantal reeksen. De volgende pagina toont een schematische weergave van de 
inhoud van het GMP+ Feed Certification scheme:  
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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

 
 

Alle deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International.  

 

Het onderhavige document wordt aangeduid als de document GMP+ D2.6 

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+-toepassing. Het is geen 

normdocument, maar bevat richtlijnen om te voldoen aan bepaalde GMP+-voor-

waarden en kan als zodanig gelezen worden. 
De informatie in dit document kan worden gebruikt als een leidraad voor de imple-
mentatie van de GMP + FSA normen. 
 

1.3 Scope en toepassing  

In de diverse GMP+ standaarden zijn naast de eisen en voorwaarden ook toelich-

tingen en uitleg opgenomen, in speciale, groene kaders. Niet alle informatie en toe-

lichtingen lenen zich ervoor om in deze kaders weer te geven. Denk bijvoorbeeld 

aan voorbeelden van formulieren en procedures, templates en tabellen.  

 

In dit GMP+ document zijn voor enkele specifieke GMP+ voorwaarden voorbeelden 

van bovengenoemde documenten bijeengebracht, met als doel een bedrijf te on-

dersteunen in de implementatie en de dagelijkse werking van het feed safety ma-

nagement system.  

 

Benadrukt wordt dat elk bedrijf uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor een correcte 

en volledige implementatie van het GMP+ feed safety management system, en dat 

in het kader van de certificatie dient aan te tonen. De weergegeven informatie in dit 

document is louter bedoeld als voorbeeld en hulpmiddel, veelal beschikbaar ge-

steld door deelnemende bedrijven zelf.  

Op geen enkele wijze kan GMP+ International aansprakelijk worden gesteld voor 

het gebruik van de geboden informatie.  

 

  



 

 

 

 

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6 

Versie NL: 1 maart 2019 5/39 

Aanvullingen en verbeteringen voor dit document zijn altijd welkom! Als een deel-

nemer met betrekking tot de implementatie en het operationeel houden van het 

Feed Safety Management System aanvullende informatie heeft, kan hij dit kenbaar 

maken aan GMP+ International. In overleg wordt bepaald of en hoe dit document 

kan worden aangevuld met voorbeelden en uitleg.  
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2 Toelichtende informatie 

 

In de volgende paragrafen is een aantal voorbeelddocumenten opgenomen, die de 
deelnemers aan het GMP+ FC scheme  kunnen helpen bij het voldoen aan de 
GMP+ eisen.  
De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratie. Het gebruik van deze voorbeelden bete-
kent niet dat wordt voldaan aan de GMP+ voorwaarden. Het vaststellen dat wordt 
voldaan aan de voorwaarde is en blijft ter beoordeling van de certificerende instel-
ling. De voorbeelden dekken niet elke situatie.  
Indien de deelnemer nog additionele zaken wil opnemen (hetzij over voederveilig-
heid, hetzij over een ander onderwerp) is hij uiteraard vrij om dit te wijzigen. Ook 
het weglaten van delen is mogelijk.  
 
Daarnaast blijven de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 
voorwaarden, die zijn vastgelegd in de standaarden.. 
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3 Voorbeelddocumenten 

3.1 Palmolieprotocol 

In de GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop staat vermeld, dat in diverse 

GMP+ standaarden vereist wordt, dat een deelnemer producten of diensten mag 

aankopen indien deze 
a. vallen onder een GMP+ certificaat, of  
b. vallen onder een als gelijkwaardig geaccepteerd certificaat 

 

Sommige voedermiddelen kunnen ook aangekocht worden bij een onderneming 

met een specifiek certificaat of bij een niet-gecertificeerde onderneming onder spe-

cifieke voorwaarden, de  zgn. poortwachterscondities. Dit geldt ook voor palmolie. 

 

In Annex 6 van de GMP+ BA10 worden aanvullende voorwaarden voor de aankoop 

van palmolie van niet-gecertificeerde herkomst onder poortwachtersvoorwaarden 

weergegeven en toegelicht. 

 

Als hulpmiddel bij Annex 6 wordt in dit document een aantal voorbeelddocumenten 

getoond, die van dienst kunnen zijn bij de uitvoering van de poortwachtersvoor-

waarden met betrekking tot palmolie. 
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3.1.1.1 Certificate of Analysis 
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3.1.1.2 Bill of Lading 
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3.1.1.3 FOSFA, Certificate of Compliance, Cleanliness and suitability of ship’s 

tank  
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3.1.1.4 Sales Contract 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6 

Versie NL: 1 maart 2019 12/39 

3.1.1.5 Certificate  
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3.2 HACCP transport 

Vanaf 2015 is in de transportstandaard (GMP+ B4) expliciet opgenomen dat bij het uitvoeren van transport de risico’s geïdentificeerd en beheerst 

moeten worden. Deze bepalingen zijn opgenomen in navolging van Europese wetgeving. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de vastge-

legde HACCP principes correct worden toegepast en resulteren in een correct HACCP-plan. In deze paragraaf zijn enkele voorbeelden van uit-

gewerkte HACCP-plannen opgenomen. Deze zijn ter beschikking gesteld  door enkele GMP+ deelnemers. 

 

3.2.1 Voorbeeld 1 

 
 

 

Locatie: Transport Risicoanalyse 

Opgemaakt: …… …………….. 

Gecontroleerd: 

Datum: 

…… 

 ……..  

 

 
 
 

Nr. Procedure Mogelijke risico Cat 

. 

W E R CP/ 

CCP 

nr. Reden voor de classificatie Beheersmaatregel Documentatie 

 Opdrachtaanvaarding Onvoldoende informatie 
over het te vervoeren pro-
duct 

O K G 3 CP 1 Een eventuele contaminatie 

met kritische producten zou 

schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid van de eindconsu-

ment kunnen hebben (zie 

GMP+) 

Vereiste gegevens (classifica-

tie cf. IDTF) moeten door op-

drachtgever worden meegele-

verd, indien nee, ernaar vra-

gen 

 

 Opdrachtaanvaarding De te vervoeren goederen 
zijn risicogoederen  

C 

M 

P 

K G 3 CP 2 Risicogoederen in vooraf-

gaande vracht kunnen schade-

lijke gevolgen hebben voor de 

gezondheid van de eindconsu-

ment (zie GMP+) 

Controle van productcatego-

rie, geen transporten voor risi-

cogoederen/verboden stoffen, 

transportopdracht weigeren 

Storingsmelding 
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Nr. Procedure Mogelijke risico Cat 

. 

W E R CP/ 

CCP 

nr. Reden voor de classificatie Beheersmaatregel Documentatie 

 Communicatie 

chauffeur-afdelingschef 

Onvoldoende verstrek-

king van informatie door 

afdelingschef aan chauf-

feur over classificatie 

van de goederen 

O K G 3 CP 3 Risicogoederen in vooraf-

gaande vracht kunnen risico's 

met zich meebrengen voor ge-

zondheid eindconsument 

Chauffeur moet bij on-

duidelijkheden inzake 

classificatie van de goe-

deren informeren. 

Storingsmelding, au-

ditmelding 

 Keuze voertuig Vorige lading risico-

goederen 

C 

M 

P 

K G 3 CP 4 Risicogoederen in vooraf-

gaande vracht kunnen risico's 

met zich meebrengen voor ge-

zondheid eindconsument (zie 

GMP+) 

, Voertuig niet beladen, de vrij-
gave procedure  

Storingsmelding 

 Keuze voertuig Buitenkant incl. chassis 
vervuild 

C 

M 

P 

M K 2   De goederen zouden door ver-

vuiling enigszins verontreinigd 

kunnen worden. 

Visuele controle 

reiniging vóór belading 

Rittendagboek, 

bevestiging vracht-

voerder, vrachtbrief, 

reinigingsbewijs 

 Keuze voertuig Binnenruimte niet schoon, 
droog, reukvrij 

C 

M 

 

P 

K G 3 CP 5 Vocht (vastkleven, schimmel 

…) Reuk of  

 

Vervuilingen kunnen goederen 

schaden 

Visuele controle 

(  

 

reiniging vóór belading 

Rittendagboek, 

bevestiging vracht-

voerder, vrachtbrief, 

reinigingsbewijs 

 Laden Niet toegestane vermen-
ging van producten , bijla-
den in het verkeerde com-
partiment, compartimen-
ten niet goed gescheiden  

 K M 2   Vermenging van producten 

zou schade aan kwaliteit tot 

gevolg kunnen hebben. Risico 

afhankelijk van betreffende 

eindconsument 

Controle door chauffeur), evt. 

laden stoppen, info aan afd. 

chef 

Reclamatie /  

Storingsmelder 
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Nr. Procedure Mogelijke risico Cat 

. 

W E R CP/ 

CCP 

nr. Reden voor de classificatie Beheersmaatregel Documentatie 

 Laden Schadelijke goederen (be-
dorven, vervuild, vochtig 
…) 

C K G 3 Cp 8 Schade kwaliteit goederen dus 

schadelijke gevolgen gezond-

heid eindconsument bijv. door 

schimmelvorming (zie GMP+), 

mycotoxine  

 

Controle van de goederen 

door  

chauffeur eventueel laden 

stoppen, info afd. chef 

Reclamatie /  

Storingsmelder 

 Transport Averij die leidt totvervuiling 
van de getransporteerde 
goederen 

 

M 

K M 2   Komt slechts zelden voor, 

daarom geen CP 

Onderhoud, instructies, mel-

den  aan de afd. chef 

Storingsmelding 

 Transport Vervuiling van de goe-
deren tijdens transport 
(bijv. afdekzeil defect) 

M 

P 

K M 2   Vervuilingen met vogeluit-

werpselen (salmonella), ste-

nen/natheid , hemelwater. 

Schade voor  kwaliteit uit erva-

ring slechts gering 

Transporten in afgedekte laad-

ruimtes 

Storingsmelding 

 Transport Transport naar of uit crisis-
gebieden (mond-en-
klauwzeer, varkenspest) 

M K G 3 CP 9 Verspreiding besmettelijke 

ziektes 

Indien mogelijk geen transport 

naar / uit crisisgebieden 

Indien toch transport uitge-

voerd, opvolgen aanwijzingen 

bevoegde autoriteit 

 

 Lossen Vervuiling van de te trans-

porteren goederen door 

olielekkage 

C K G 3 CP 12 Contaminatie van de goe-

deren door olie moet worden 

voorkomen om schade voor 

eindconsument te voorkomen 

Onderhoud bijhouden controle 

van de voertuigen 

Storingsmelding 

 Lossen Vermenging van pro-

ducten, versleping 

C 

P 

K M 2    Residuen van gemedicineerd 

diervoeder zijn kritisch. 

Keuze van voertuig, comparti-

menten volledig leeg blazen, 

restlediging bij agrariër of in 

autowasinstallatie 

Geen transport van gemedici-

neerd diervoeder 

Reclamatie / sto-

ringsmelding 
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Nr. Procedure Mogelijke risico Cat 

. 

W E R CP/ 

CCP 

nr. Reden voor de classificatie Beheersmaatregel Documentatie 

 Lossen Verwisseling van voeder 

of losplaats 

 K M 2   Levert contaminatie op. 

Wordt over het algemeen tij-

dig opgemerkt en kan dan 

nog worden vervangen 

Visuele controle, precieze op-

volging van de instructies van 

de klant. Indien geen instruc-

ties, ernaar vragen. 

Reclamatie / sto-

ringsmelding 

 Reiniging Niet uitgevoerde of onvol-

ledige reiniging 

C 

M 

P 

K G 3 CP 13 Nadelige gevolgen voor dier-

voederveiligheid mogelijk in-

dien geen of ondeskundige 

reiniging na  

Producten  met de reiniging 

B,C of D. 

Reiniging (volgens IDTF visu-

ele controle, gebruik food 

grade reinigingsmiddelen en 

food grade desinfectiemidde-

len 

Rittendagboek Be-

vestiging vracht-

voerder, vracht-

brief, reinigingsbe-

wijs 

 Reiniging Slecht onderhoud reini-

gingsapparatuur en reini-

gingsgereedschap 

M 

P 

K M 2          CP 14 Nadelige gevolgen voor dier-

voederveiligheid,  

Regelmatig controleren water-

temperatuur, waterkwaliteit,  

reinigingsgereedschap (be-

zems, scheppen, wissers) be-

schermd vervoeren en regel-

matig schoon maken. 

Onderhoudsregi-

straties 

 `Personeel: vast en tijde-

lijk  

Geen kennis van de pro-

ducten reinigingsmaatre-

gelen en documentatie 

O K G 3 CP 16 Onvoldoende reiniging zou 

kunnen plaatsvinden en/of 

moeilijke garantie van de tra-

ceerbaarheid bij onvoldoende 

documentatie 

Opleiding, instructies Opleidingsbewijs, 

instructieschema 

 
O = overig 
C = chemisch 
M = microbiologisch 
P = fysisch  

 
K = klein 
M = medium 
G = groot 

 
W = waarschijnlijkheid 
E = ernst 
R = risicoklasse  
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3.2.2 Voorbeeld 2 

 

1. Totstandkoming van de transportopdracht 
 

Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CF)* (CCF)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 

Beschrijvingen 
C* B* P* 

• Klantenaanvraag 
• Transportofferte 

• Informatieverstrekking 

• Verschaffen van informatie inzake 
product, bijv. ingrediënten, GMP-cate-
gorie, verpakt/niet verpakt 

x  2 2 2 • foutieve en/of gebrekkige 
informatie inzake de te 
transporteren goederen 

• risicogoederen volgens      
GMP 

• Opstellen van productbe-
stand of eventueel pro-
ductdata-bladen 

• Transport niet uitvoeren, 
evt. uitbesteden aan 
derde 

• Categorie-indeling 
volgens de IDTF in 
acht nemen 

 

• Controleren interne 
voorwaarden 

• Beschikbaarheid van het geschikte 
transportmiddel (reeds nu moeten de 
technische en personele kadergege-
vens gecontroleerd worden) 

• Eventueel opdracht aan onderaan-
nemer 

x  2 2 2 • geschikt voertuig en    per-
soneel niet beschikbaar 

• Derde aan wie wordt  uit-
besteed, heeft geen 
GMP-certificaat 

• Controle van transport-
middel op geschiktheid 

• Inachtneming van indi-
viduele klantenwensen 

• Lijst van onderaannemers 
aanvullen 

 

 

2. Uitvoeren van de transport voorbereidende maatregelen 
 

Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(Aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CF)* (CCF)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 
beschrijvingen 

C* B* P* 

▪  Registratie van de           
    opdracht 
▪  Informatie aan die 

personen, die het 
transport moeten uit-
voeren 

▪  Opstellen van laadinstructie, trans    
  portbevestiging en vrachtpapieren 
▪  Tijdige informatie aan alle betrokke-

nen bij het transport 

x  1 1 1 ▪  Informatie niet juist  
  doorgegeven  
▪  Foutieve vrachtbrief 

▪  Laadinstructie 
▪  Gedetailleerde, schrif-

telijke instructie aan 
chauffeur 

▪  Training van  
    medewerkers 

▪ 

▪  Voorbereiding en  
gereedstellen van 
transportmiddel 

▪  Controleren of het transportmiddel  
voldoet aan transportvereisten 
▪  Reiniging van de oplegger 
▪  Controleren of reiniging op locatie 
mogelijk is 

x  1 1 1 ▪  Voertuig niet gereinigd 
▪  Kruiscontaminat ie 
door  

resten 

▪  Controle van de  
   reiniging 
▪  Controle van het  
    reinigingsbewijs 
▪  Training van  
    medewerkers 

▪ 

▪  Personeelshygiëne ▪  Inachtneming van laadinstructies x  1 1 1 ▪  Kleding van laadpersoneel 
vervuild  

▪  Controle 
▪  Training van  
    medewerkers 

▪ 
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3. Laden 
 

 
Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CP)* (CCP)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 
beschrijvingen 

C* B* P* 

▪  Chauffeur meldt zich 
bij de lader/op de laad-
plaats 
 

▪  Inontvangstneming van instructies van 
lader/laadpersoneel 
▪  Opmaken van de vrachtbrief 
▪  Laden 

x  2 2 2 ▪  Verontreinigingen van de 
goederen door: 
▪  Ongedierte 
▪  Reuk 
▪  Kleur 
▪  Vocht 

▪  Verpakking beschadigd 
▪  Te lang gestaan 
▪  Evt. productscheiding is 

niet gebeurd 

▪  Afstemming d.m.v. 
loopbrief/laadinstructie 
▪  Snel laden  
▪  Aanbrengen van gor-

dijn/sluis 
▪  Voldoende lucht-   
   circulatie 

▪ 

 

4. Plaatsverandering 
 

Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CP)* (CCP)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 

beschrijvingen 
C* B* P* 

▪  Rijden naar losplaats ▪  Naleving van de tijden 
▪  Vervuiling tijdens transport 

x  1 2 1 ▪  Uitval transportmiddel 
▪  Laadruimte niet afgedekt 

(vogeluitwerpselen) 

▪  Bij storingen /  
    onregelmatigheden 

informatie aan dispo-
sitie 

▪  Training van mede 
    werkers 

▪ 

 

5. Lossen 
 

Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CP)* (CCP)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 
beschrijvingen 

C* B* P* 

▪  Chauffeur meldt  
zich bij ontvanger 

▪  Overlegging van de vrachtdocumenten 
▪  Opvragen losdinstructies 

x  1 1 1 ▪  Foutieve informatie 
door ontvanger 

▪  Controle ▪ 
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Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CP)* (CCP)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 
beschrijvingen 

C* B* P* 

▪  Losprocedure ▪  Overdracht van de lading cf.  
aanwijzingen ontvanger 

x  1 1 1 ▪  Beschadiging van de  
verpakkingen bij het los-
sen 

▪  Te transporteren goe-
deren hebben te lang op  
laadperron gestaan 

▪  Hernieuwde reiniging na  
openen van de verpak-
king 

▪  Controle 
▪  Snel lossen 
▪  Training 

▪  Documentatie van de 
overdracht 

▪  Dispo informeren 

▪  Reiniging na het 
lossen 

▪  Reiniging cf. voorschriften fabrikant van 
de reinigingsmiddelen 

▪  Schriftelijke vastlegging van de reiniging 

x  1 1 1 ▪  Reiniging niet voldoende 
▪  Foutieve Reinigings-/ 

desinfecteringmethode 
▪  Werking van reinigings- 

middel niet bekend 
▪  Watertemperatuur 
▪  Geen reinigings- en 

desinfecteermiddel 
aanwezig 

▪  Controle 
▪  Informatie over reini-

gings-/ desinfecteer-
middel opvragen 

▪  Training 
▪  Reinigings- en desin-

fecteermiddel meene-
men 

▪  Documentatie van  
reinigingsmethode 

▪  Dispo informeren 

 

6. Werkzaamheden achteraf bij de transportprocedure 

 
Procedurefase 

(Stappen) 

Toelichtingen 

(Aanwijzingen betr. procedurefase) 

(CP)* (CCP)* Gevaren- 

identificatie 

Eventuele 

Foutoorzaken 

Soort maatregel Opmerkingen 

Verwijzing naar 

beschrijvingen 
C* B* P* 

▪  Afhandelen van 
    reclamaties 

▪  Controleren en veilig stellen van    
    transport relevante gegevens 

x  1 1 1 ▪  Gebrekkig analyse van de ▪  Bij intern audit  
    controleren 

▪  foutenrapport 
bijhouden 

▪  Archivering ▪  Vindbaarheid van oudere transport-   
    papieren 
▪  Analyse van ontstane schade 

x  1 1 1 ▪  Oorzakenbepaling 
▪  geen documentatie  

▪  Controle van de  
    geschikte  

correctiemaatregelen 

▪ 

 
HACCP Team: 

 

  Datum:  Opgemaakt: Gecontroleerd:  Goedgekeurd: 
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3.3 Laadruimte Inspecties 

Laadruimte inspecties zijn een belangrijk onderdeel in het kader van de borging 

van veilig transport met schepen en treinen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden 

van inspectierapporten.  
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3.4 Leveranciersbeoordeling – Teler 

In GMP+ BA10, Annex 4, staat het Poortwachtersprotocol voor de aankoop van on-

bewerkte agrarische producten van de teler opgenomen. 

 

Het gaat hier om de aankoop van onbewerkte agrarische t.b.v. diervoeder, en bij-

producten van de oogst (zoals stro). Deze worden afgenomen van de teler. 

 

De deelnemer dient daarbij een intensief ingangscontrole programma uit te voeren, 

dat gebaseerd is op de door hem uitgevoerde risicobeoordeling, en de kwaliteits-

borging die de teler toepast.  

 

Een voorbeeld voor vastlegging  van een leveranciersbeoordeling vindt u hieron-

der. 

 

Leveranciersbeoordeling – Teler 

Versie  

  

Teler  

Contactpersoon  

Adres  

Plaats  

Telefoon/fax  

e-mailadres  

 

 

Erf 

* Algemene indruk   akkoord / niet akkoord  

 

Opslag 

* Algemene indruk    

* Loods schoon & droog  akkoord / niet akkoord 

* Vreemde voorwerpen  akkoord / niet akkoord 

* Lekkage loods   akkoord / niet akkoord 

 

Inkuilplaats 

* Algemene indruk   akkoord / niet akkoord 

* Verharde ondergrond  akkoord / niet akkoord 

* Afdekfolie onbeschadigd  akkoord / niet akkoord 

* Vrij van zichtbare contaminatie akkoord / niet akkoord 

 

Gewas 

* Onkruid zichtbaar in gewas  akkoord / niet akkoord 

* Zichtbare contaminatie  akkoord / niet akkoord 

* Afdekfolie onbeschadigd  akkoord / niet akkoord 

* Vrij van zichtbare contaminatie akkoord / niet akkoord 

 

Ongediertebestrijding 

* Ongedierte/vogels/huisdieren akkoord / niet akkoord 

* Bestrijdingsplan   akkoord / niet akkoord 

 

Datum beoordeling  
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3.5 Klachtenformulier – generiek 

 

Een belangrijk onderdeel van het GMP+ feed safety management systeem is de 

behandeling van klachten. Klachten kunnen aanleiding vormen om procedures in 

het systeem te verbeteren. Hieronder vindt u een voorbeeld van een klachtenfor-

mulier.  

 

Klacht bestemd voor: 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

 

Datum klacht: 

Datum afhandeling: 

 

Omschrijving van de klacht: 

 

 

 

 

Oorzaak van de klacht: 

 

 

 

 

Voorgestelde corrigerende maatregel: 

 

 

 

 

Te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen: 

 

 

 

 

Afhandeling: 

 

 

 

 

Reactie leverancier/afnemer: 
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3.6 Feed Safety Data Sheet – FSDS 

Een Feed Safety Data Sheet is bedoeld om op gestructureerde wijze informatie te 

verschaffen over het product, het productieproces en de gebruikte veiligheidsmaat-

regelen. Een model hiervan vindt u hieronder.  

 

N.B.: 
- Het getoonde model is een voorbeeld. Het basispunt is dat de informatie syste-

matisch geregistreerd dient te worden. 
- Er kunnen ook andere sheets of dossiers gebruikt worden, zo lang alle rele-

vante elementen worden behandeld. 
- Het is mogelijk dat niet alle informatie volledig is verstrekt door de producent, 

zeker niet indien het diervoeder bij de eindgebruiker komt via een handelska-
naal. In dat geval kan iedere schakel informatie toevoegen (bijvoorbeeld met 
details over transport, tussentijdse opslag, etc.). 

- Deze sheet kan ook worden gebruikt om verslag te doen van de auditresulta-
ten. 

 

FEED SAFETY SHEET 0.1. Product  

0.2  Status  

0.3. Versie nummer  

0.4. Versie datum  

1. Responsibility for the feed safety  sheet 

1.1 Naam van aankopend bedrijf 

(GMP+) 

Naam  

 Contact Adres  

Plaats  

Telefoon-

nummer 

 

Fax  

E-mailadres  

Website  

1.2 Goedgekeurd door 

(bevoegde functionaris  

bedrijf) 

 

1.3 Naam van leverend bedrijf 

(niet-GMP+ of  

gelijkwaardig) 

Naam  

 Contact Adres  

Plaats  

Telefoon-

nummer 

 

Fax  

E-mailadres  

Website  

1.4 Goedgekeurd door 

(bevoegde functionaris  

bedrijf) 
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2. Identificatie van het product 

2.1. Productnaam  

2.2. Handelsnaam  

2.3. Artikelcode van het bedrijf  

2.4. Vergunningsnummer (indien van toepas-

sing) 

 

2.5. Productbeschrijving  

2.6. Herkomst (geproduceerd door)  

2.7. Geleverd door (indien anders dan 1.3)  

3. Product omschrijving 

3.1. Productieproces   

3.2. Gebruikte ingrediënten en hulpstoffen (in-

clusief toevoegingsmiddelen en hulpstof-

fen) 

 

3.3. Logistiek proces (transport, (tussentijdse) 

opslag, verpakking) 

 

3.4. Houdbaarheid  

3.5. Indicatieve analysis Parameter Eenheid Gemiddelde Min.  Max. 

     

4. Normen / voorwaarden 

4.1. Van toepassing zijnde wetgeving en an-

dere voorwaarden 

 

4.2. Relevante productnormen (chemisch, fy-

siek, microbiologisch) 

 

Parameter Eenheid Verplicht Contractueel Intern 

     

4.3. Beoogde gebruik + reden voor bestem-

ming diervoeder 

 

4.4. Bewerking van het product (geef aan of 

het (voormalige) levensmiddel verdere 

bewerking vereist of dat het reeds is ver-

werkt tot voedermiddel)  

 

4.5. Bewerkingsstap en instructies voor be-

werking 

 

4.6. Voorwaarden voor opslag en bewaring  

4.7 Transportvoorwaarden  
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5. Etikettering 

 

 

 

6. HACCP 

6.1. Ge-

vaar 

6.2. Risicobeoordeling 6.3. Beheers-

maatregel 

6.4. Reden 

Cat. 
(C, M, P) 

Waarschijnlijk-
heid 

Ernst Risico 

       

       

7. Monitoring 

7.1. 

Para-

meter 

7.2. Bemonsteringsmoment / punt 7.3. Analysefrequentie 

   

   

   

8. Communicatie ingeval van tekortkomingen (non-conformities) 

Indien de partij niet overeenkomt met de FSDS of het vermoeden bestaat dat de gezondheid van dieren of 

de veiligheid van het levensmiddel / diervoeder in gevaar is, dan dient dit actief te worden gemeld aan de 

klant. 

9. Opmerkingen 

 

 

 

10. Handtekeningen   

 

 

………………………………….. 

DD / MM /  JJ 

GMP+ Bedrijf  

(Koper)                                                                                                          

 

 

…………………………………..                                                                         

DD/ MM / JJ 

Niet-GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerd bedrijf                                                                                                                                                                                                                                                    

(Leveranciers) 
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Toelichting bij de feed safety sheet 

 

Veld Onderwerp Uitleg 

0. Identificatie van de 

feed safety sheet 

Veld 0 identificeert de feed safety sheet. Voor juiste 

identificatiedoeleinden, wordt dit veld op iedere pa-

gina van de feed safety sheet herhaald. 

0.1. Product Productnaam 

0.2 Status  

0.3. Versienummer Versienummer van de feed safety sheet. 

0.4. Versiedatum Datum waarop de versie is aangepast en in roulatie is 

gebracht. 

1. Kopend en leverend 

bedrijf verantwoorde-

lijk voor de feed sa-

fety sheet  

Dit veld identificeert de auteur van de feed safety 

sheet. Dit is doorgaans de producent van het product. 

1.1 / 

1.2 

Naam, adres etc. Identificeer de organisatie die verantwoordelijk is voor 

de feed safety sheet. 

Specificeer het volledige adres, telefoonnummer, etc. 

Bij voorkeur ook het e-mailadres en de website. 

1.3. /  

1.4 

Goedgekeurd door Specificeer de persoon die de feed safety sheet heeft 

goedgekeurd.  

2. Productidentificatie Veld 2 verstrekt een nauwkeurige identificatie van het 

product. 

2.1. Productnaam Identificeer het product. Gebruik de aanduiding zoals 

bepaald in de wetgeving. 

2.2. Handelsnaam Noem hier de gebruikelijke merknaam van het pro-

duct. 

2.3. Artikelcode Intern bedrijfsproductnummer. Geef “n.v.t.” aan, indien 

geen gebruik wordt gemaakt van een intern bedrijfs-

productnummer. 

2.4. Vergunningsnummer Verplicht certificatienummer. Geef “n.v.t.” aan indien 

de wetgeving geen vergunningsnummer erkent. 

2.5. Productbeschrijving Beschrijving van het product, bij voorkeur in overeen-

stemming met de beschrijvingen in de Feed Safety Da-

tabase 

2.6. Oorsprong 

 

Beschrijf de oorsprong zo nauwkeurig mogelijk. Mo-

gelijkheden zijn: 

- NAW-gegevens van de producent 

- Adresgegevens van de productielocatie 
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Veld Onderwerp Uitleg 

- Land van oorsprong 

 

2.7. Geleverd door 

 

 

Indien anders dan 2.6. 

 

3. Productbeschrijving Veld 3 beschrijft de eigenschappen van het product. 

3.1. Productieproces Korte maar zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van 

het productieproces van het product, waaronder flow 

chart. 

3.2. Gebruikte grondstoffen 

en hulpstoffen 

Alle gebruikte grondstoffen hulpstoffen (waaronder 

technische hulpstoffen) 

3.3. Logistiek proces Beschrijf het logistieke proces dat het product heeft 

doorlopen van de (primaire) productie tot aan levering 

aan de eindgebruiker.  

Specifieer de transportmethode van het product, 

eventuele (tussentijdse) opslag en de verpakkingsme-

thoden in de diverse stadia in het logistieke proces. 

 

N.B.: de standaarden en voorwaarden met betrekking 

tot opslag, retentie, verpakking en transport zijn be-

schreven in velden 4.4 en 4.5. 

3.4. Houdbaarheid Indicatie van de houdbaarheid (aantal dagen, weken, 

maanden) van het product (bijvoorbeeld na productie). 

3.5 Indicatieve analyse Dit moet een aantal relevante eigenschappen omvat-

ten die het product classificeren. Dit zijn doorgaans 

niet-bindende voedingsparameters (zoals drogestof-

gehalte, ruw eiwit, ruw vet, ruwe cellulose, as) of de 

hoeveelheid actieve stoffen (bijvoorbeeld in toevoe-

gingsmiddelen). 

4. Normen /  

Voorwaarden 

Veld 4 beschrijft de normen en voorwaarden. 

4.1. Relevante wetgeving en 

andere voorwaarden. 

Samenvatting van de relevante onderdelen van de 

diervoederwetgeving. Dit kunnen de van toepassing 

zijnde Europese richtlijnen en regelgevingen zijn, maar 

kunnen ook nationale wet- en regelgevingen zijn.  

‘Andere voorwaarden’ kunnen specifieke voorwaarden 

zijn die van toepassing zijn binnen het kader van een 
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Veld Onderwerp Uitleg 

specifiek feed safety system waaraan de klant deel-

neemt. Bijvoorbeeld in de GMP+ FSA module 

4.2. Relevante productnor-

men / voorwaarden  

Dit heeft betrekking op de gedetailleerde gegevens en 

is geen verwijzing naar de wetgeving of naar de GMP+ 

FSA module. De bindende voedingsparameters zijn 

hierin inbegrepen evenals de parameters die belang-

rijk worden geacht in de risicobeoordeling (zoals 

zware metalen in mineralen, mycotoxinen in graan, 

PCBs in vetten). 

 

4.3. Beoogd gebruik Beschrijf het beoogd gebruik van het product. Bijvoor-

beeld  

- verwerking in mengvoeder 

- directe vervoedering aan dieren 

- uitsluitend verwerking in voormengsels 

- mogelijk het diersoort, indien dit belang-

rijk is.  

- etc. 

4.4. Verwerkingsinstructies Hier worden de maatregelen aangegeven die geno-

men moeten worden om het product op juiste en vei-

lige wijze te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: 

- te gebruiken binnen x dagen na levering 

- maximale verwerkingspercentage 

- minimale of maximale verwerkingstem-

peratuur 

4.6. Opslag en retentievoor-

waarden 

Bindende voorwaarden voor opslag en retentie. Bij-

voorbeeld: 

- opslag bij een bepaalde temperatuur 

- ventilatie tijdens opslag 

- verzuring vóór opslag 

- luchtdichte sluiting 

4.7. Transportvoorwaarden  Bindende voorwaarden voor transport. 

5. Etikettering Verklaring van de manier waarop de productinforma-

tie wordt verstrekt. Dit kan een voorbeeldetiket zijn, 

een beschrijving van de wettelijk voorgeschreven spe-

cificaties of een nauwkeurige en specifieke verwijzing 

naar relevante wet- en regelgeving (een algemene ver-

wijzing naar wet- of regelgeving is niet voldoende). 
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Veld Onderwerp Uitleg 

6. HACCP Dit veld biedt een samenvatting van de risicoanalyse 

voor het product. In ieder geval worden de CCPs (Criti-

cal Control Points) beschreven evenals algemene be-

heersmaatregelen. 

6.1. Gevaar Precieze beschrijving van het gevaar. 

6.2. Risicobeoordeling Voor de risicobeoordeling dient bij voorkeur het sys-

tem gebruikt te worden dat is voorgeschreven in de 

GMP+ FSA module. NB. Indien een ander system 

wordt gebruikt, dan dient u dit expliciet aan te geven 

(in veld 8). 

6.3. Beheersmaatregel Beschrijving van de (specifieke) beheersmaatregelen 

die gevestigd zijn voor het product door middel van 

HACCP. 

6.4. Reden Motivatie en argument voor de risicobeoordeling, met 

name met betrekking tot de elementen ‘risico’ en 

‘ernst’. 

7. Monitoring Dit veld bidet een gedetailleerde beschrijving van de 

monitoring die toegepast wordt in het bedrijf (contro-

les, analyses) bij de aangegeven kritieke punten en al-

gemene beheersmaatregelen. 

7.1. Parameter Beschrijf de te onderzoeken eigenschap (bijvoorbeeld 

Aflatoxine B1, Salmonella, Lood, Blauwzuur).  

7.2. Bemonsteringsmoment 

/ -punt 

Beschrijf het punt in het productieproces waar het 

monster wordt genomen of waar de inspectie plaats-

vindt (bijvoorbeeld vrij bij ontvangst wagen, controle 

voor levering). 

7.3. Analysefrequentie Beschrijf de frequentie waarmee de monitoring wordt 

uitgevoerd bijvoorbeeld elke batch vier keer per jaar, 

iedere 10e batch). 

8. Communicatie in ge-

val van nonconformi-

teiten 

 

9. Opmerkingen  

9. Opmerkingen Andere opmerkingen kunnen in dit veld worden ge-

plaatst indien ze belangrijk zij voor deze feed safety 

sheet  

Indien een ander HACCP-systeem wordt gebruikt dan 

welke omschreven is in de GMP+ FSA module, dan 

kan dit worden beschreven in dit veld. 
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3.7 Annex bij poortwachtersprotocol vervoer van hooi en stro 

 
Hieronder vindt u een voorbeeld van een overeenkomst die u kunt gebruiken bij het 
toepassen van het Poortwachtersprotocol Transport van hooi en stro (GMP + BA10 
Minimumvoorwaarden inkoop, Annex 9) 
 

Verlader  

Naam verlader   

Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/cur-
tainsider) ten tijde van het laden vrij is van geur en/of resten van voorgaande la-
dingen.  

Datum en plaats   

Handtekening  

 
 
 

Transporteur  

Naam transporteur   

Registratienummer  
Vrachtwagen en trailernummer 
  

 

Naam chauffeur   

Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/cur-
tainsider) vrij is van geur en/of resten van voorgaande ladingen.  

Datum en plaats   

Handtekening  

 
 
 

 
 
 

Ontvanger 
 

Naam ontvanger 
 

 

Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/cur-
tainsider) ten tijde van het lossen vrij is van geur en/of resten van voorgaande la-
dingen. 
 

Datum en plaats 
 

 

Handtekening 
 

 
 
 

 
Opmerking: Dit document is eveneens beschikbaar in diverse talen/taalcom-
binaties op de GMP+ website.  

https://www.gmpplus.org/nl/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/
https://www.gmpplus.org/nl/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/
https://www.gmpplus.org/nl/certification-scheme/gmpplus-fsa-certification/b-documents/
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