
 

  1/7 

FAQ Publieke Consultatie #GMP+2020 

Inhoudsopgave 

1. STRUCTUUR .................................................................................................................................... 2 

1.1. WAT WORDT DE STRUCTUUR VAN DE NIEUWE GMP+ FSA 2020 MODULE? ......................................................... 2 

1.2. WELKE VERSIE VAN ISO22000 VORMT DE BASIS VOOR HET GMP+ 2020 SCHEMA? ........................................... 2 

1.3. ZIJN ALLE ELEMENTEN VAN ISO220000 GEÏNTEGREERD IN DE NIEUWE GMP+ FSA MODULE? .......................... 3 

1.4. WAAROM IS HET HACCP-SYSTEEM VAN ISO220000 NIET AANGEPAST? ............................................................... 3 

1.5. WAT IS ER VERANDERD IN HET SCHEMA? ...................................................................................................................... 3 

1.6. WAT IS NIET VERANDERD IN DE NIEUWE GMP+ FSA MODULE? .............................................................................. 3 

1.7. WAT IS NIEUW IN DE LIJST MET TECHNISCHE SPECIFICATIES? ..................................................................................... 4 

1.8. ER IS VERWEZEN NAAR TOELICHTINGEN. WAT KAN IK VERWACHTEN VAN DEZE TOELICHTINGEN? ........................ 4 

1.9. WAAR VIND IK DE VOORWAARDEN VAN DE HUIDIGE GMP+ B1, B2, B3 EN B4 STANDAARDEN? ........................ 4 

2. PUBLIEKE CONSULTATIE ................................................................................................................ 5 

2.1. WIE EN WANNEER KUNT U FEEDBACK GEVEN TIJDENS DE PUBLIEKE CONSULTATIE? ................................................. 5 

2.2. WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN VAN GMP+ INTERNATIONAL NA PUBLIEKE CONSULTATIE? ............................. 5 

2.3. IN WELKE TALEN ZAL DE GMP+ FSA MODULE 2020 WORDEN VERTAALD? ........................................................... 5 

2.4. WAT WORDT VERWACHT VAN GMP+ GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN NA DE PUBLICATIE VAN HET NIEUWE 

 SCHEMA? ........................................................................................................................................................................... 5 

3. TRANSITIEPERIODE ........................................................................................................................ 6 

3.1. HOE WERKT DE TRANSITIE (OVERGANG)? ...................................................................................................................... 6 

3.2. WAT IS DE TIJDLIJN VAN DE TRANSITIE? ......................................................................................................................... 6 

 

 

 

  



 

 

FAQ Publieke Consultatie #GMP+2020 

9 december 2019 2/7 

1. Structuur 

1.1. Wat wordt de structuur van de nieuwe GMP+ FSA 2020 Module? 

 

De nieuwe GMP+ FSA Module is onderverdeeld in twee delen. Er komt ÉÉN algemeen deel 

met Feed Safety Management voorwaarden voor ALLE bedrijven. Voor specifieke activiteiten 

zullen aanvullende voorwaarden worden opgesteld in het tweede deel met Technische 

Specificaties.  

 

Het algemene gedeelte met de Feed Safety Management voorwaarden (GMP+ FR) is 

gebaseerd op de ISO220000. Dit deel is van toepassing op alle bedrijven die momenteel zijn 

gecertificeerd voor hun diervoederactiviteiten op basis van de volgende standaarden GMP+ 

B1, B2, B3 of B4.  

 

Het tweede deel met de Technische Specificatie (GMP+ TS) is een aanvulling op het algemene 

deel en, afhankelijk van de specifieke activiteiten van uw bedrijf, zijn de voorwaarden van 

toepassing. In het algemene deel wordt verwezen naar deze technische specificaties. 

 

1.2. Welke versie van ISO22000 vormt de basis voor het GMP+ 2020 

schema?  

 

Het GMP+ 2020 schema is gebaseerd op de ISO222000: 2018 versie.  
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1.3. Zijn alle elementen van ISO220000 geïntegreerd in de nieuwe 

GMP+ FSA Module?  

 

De High Level Structure of ISO220000: 2018 is de basis voor de structuur van het schema. 

Over het algemeen is de structuur (inhoudstabel) min of meer hetzelfde. Twee items wijken 

af, te weten: de context van de organisatie (§ 4.1) & § 6.1 acties om risico's en kansen aan te 

pakken en binnen hoofdstuk 8 Operations over het HACCP-systeem. Binnen de GMP+ FSA 

Module 2020 is het huidige HACCP-systeem gebruikt.   

 

1.4. Waarom is het HACCP-systeem van ISO220000 niet aangepast?  

Dit is omdat het project niet bedoeld is om de inhoud van het GMP+ schema te wijzigen, 

maar alleen om te herstructureren en te herschrijven. Aanpassing van het HACCP-systeem 

van ISO22000 zou een update van het HACCP-systeem van het GMP+ schema vereisen voor 

veel bedrijven die momenteel geen ISO220000 aanvragen. Beide HACCP-systemen kunnen 

worden geïmplementeerd. 

1.5. Wat is er veranderd in het schema?  

 

Het doel van het #ProjectGMP+2020 is om de huidige GMP+ FSA Module te herstructureren 

en te herschrijven met als doel de structuur te vereenvoudigen, de leesbaarheid te verbeteren 

en met de voorwaarden meer te focussen op het te bereiken doel en minder op het proces. 

Dit geeft deelnemers meer vrijheid om erachter te komen wat voor hen werkt. 

In de praktijk betekent dit dat dubbele tekst is geschrapt, 4 standaarden (GMP+ B1, B2, B3 en 

B4) zijn samengevoegd tot één standaard en voorwaarden zijn herschreven om ze meer “to 

the point” en doelgerichter te maken. Daarom zijn sommige items anders geschreven en zijn 

enkele inhoudelijke wijzigingen aangebracht. We informeren de GMP+ Community over alle 

wijzigingen.  

1.6. Wat is niet veranderd in de nieuwe GMP+ FSA Module? 

 

De mate van voederveiligheidsborging blijft hetzelfde. Ook de reikwijdte van het GMP+ 

schema blijft hetzelfde. Dus als een bedrijf momenteel gecertificeerd is voor de productie van 

mengvoeders en de productie van voormengsels op basis van de GMP+ B1-standaard, zullen 

ze hun scopes behouden en gecertificeerd worden op basis van de GMP+ FSA Module. 
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1.7. Wat is nieuw in de lijst met Technische Specificaties? 

 

Drie nieuwe documenten in de TS-serie zijn het TS1 Basisvoorwaardenprogramma, TS11 

Transport activiteiten en TS12 Operationele activiteiten.  

In de huidige structuur waren deze voorwaarden opgenomen in de standaard zelf, maar nu 

zijn de PRP's gedocumenteerd in hun eigen Technische Specificatie.  

Nieuw in de lijst van de TS is de Productenlijst, deze maakt momenteel deel uit van FSP maar 

krijgt nu zijn normatieve status door deze in het schema op te nemen. Nieuw is ook een 

document over digitale indiening van analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database. 

 

1.8. Er is verwezen naar Toelichtingen. Wat kan ik verwachten van 

deze Toelichtingen?  

 

Toelichtingen zijn documenten die relevante informatie bevatten en / of voorbeelden 

bevatten om de voorwaarden voor het implementeren van de GMP+ FSA Module te helpen 

begrijpen. Ze moeten worden gebruikt als ondersteuning voor een bedrijf om hen te helpen 

de GMP+ voorwaarden te implementeren. De GMP+ FSA Module bevat voorwaarden, terwijl 

Toelichtingen worden ontwikkeld om ondersteuning te bieden. 

1.9. Waar vind ik de voorwaarden van de huidige GMP+ B1, B2, B3 en 

B4 standaarden?  

 

Een document met kruisverwijzingen zal beschikbaar komen. Dit document zal, per B-

standaard, laten zien waar een bepaalde paragraaf of voorwaarde in de nieuwe documenten 

kan worden gevonden. Dit wordt ook gedaan voor de A- en C-documenten.  
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2. Publieke Consultatie 

2.1. Wie en wanneer kunt u feedback geven tijdens de publieke 

consultatie?  

 

Alle GMP+ gecertificeerde bedrijven en belanghebbenden van GMP+ International. Moedig 

daarom anderen, bijvoorbeeld leden van uw organisatie, leveranciers, klanten, aan om hun 

feedback te geven tijdens deze openbare raadpleging. Publieke consultatie vindt plaats vanaf 

9 december 2019 en eindigt op 6 maart 2020. 

2.2. Wat zijn de volgende stappen van GMP+ International na 

publieke consultatie? 

 

Elke reactie die we ontvangen zal zorgvuldig worden onderzocht volgens de 

schemabeginselen. Voorstellen voor verbeteringen worden beoordeeld door de werkgroep 

en gevalideerd door het  International Expert Committee. Dit zal leiden tot de definitieve 

GMP+ FSA Module. Het doel is om de documenten in juli 2020 te publiceren. <Planning> 

 

2.3. In welke talen zal de GMP+ FSA Module 2020 worden vertaald? 

 

Momenteel zijn de documenten tijdens de publieke consultatieperiode alleen beschikbaar in 

het Engels. U kunt uw feedback echter in elke gewenste taal indienen. De definitieve versie 

van de GMP+ FSA 2020 Module wordt vertaald in alle beschikbare talen, die momenteel 

aanwezig zijn op www.gmpplus.org .  

 

2.4. Wat wordt verwacht van GMP+ gecertificeerde bedrijven na de 

publicatie van het nieuwe schema? 

 

Het is nodig om te beginnen met het lezen van de nieuwe GMP+ FSA Module 2020 om te 

zien welke van de voorwaarden van toepassing zijn. U moet uw voorzieningen evalueren om 

te zien of aanpassingen nodig zijn. Na publicatie van de GMP+ FSA Module 2020 volgt een 

meerjarige overgangsperiode. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw Certificatie 

Instelling om een planning te maken wanneer uw certificering van de huidige naar de GMP+ 

FSA Module 2020 gaat. 

 

 

https://www.gmpplus.org/media/4564/gmp-principles-nl.pdf
https://www.gmpplus.org/media/4507/timeplanner-projectgmpplus2020.jpg
http://www.gmpplus.org/
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3. Transitieperiode  

3.1. Hoe werkt de transitie (overgang)?  

 

Het is mogelijk om over te gaan tijdens een reguliere, tussentijdse, audit. Op verzoek kan een 

bedrijf de Certificatie Instelling ook vragen om een pre-audit uit te voeren om de transitie 

voor te bereiden. Bedrijven moeten het Feed Safety Management System / 

Kwaliteitshandleiding / etc. evalueren om te zien wat er moet worden herschreven en of er 

wijzigingen moeten worden aangebracht. Ook moeten alle verwijzingen naar de GMP+ 

documenten worden herzien en vernieuwd op basis van de nieuwe structuur. 

3.2. Wat is de tijdlijn van de transitie?  

Bedrijven en Certificatie Instellingen hebben 1 certificeringscyclus om over te stappen naar 

het nieuwe schema. Dit betekent dat ze binnen 3 jaar na de start van het nieuwe schema 

moeten overstappen. Het doel is om in januari 2021 te starten, wat betekent dat vanaf januari 

2024 alle bedrijven moeten zijn overgestapt. 

 

Tijdlijn 
 

 

 

 

  

Data <01.07.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.01.2024 

 

Voorbereidingsfase 1 Voorbereidingsfase 2/  

start 

implementatiefase 

Implementatiefase Eindfase 

Certificering op basis 

van huidige FSA 

Module /  

C- documenten 

Publicatie GMP+ 2020 

(2020/01/07) 

certificering op basis 

van: 

Huidige FSA Module / 

C- documenten of, 

GMP+ 2020 

Certificering op basis 

van: 

Huidige FSA Module /  

C-documenten of, 

GMP+ 2020.   

Vanaf deze datum 

certificering op basis 

van GMP+ 2020 
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het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. 

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

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

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

voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie. 


