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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 stelt, willen wij u helpen bij het verkrijgen van de benodigde 

diervoedercertificering. Lees de informatie in dit document alstublieft aandachtig door.  

 

Let’s make this work together! 

 

1. Productenlijst 

Het GMP+ gecertificeerde bedrijf mag alleen voedermiddelen gebruiken die door GMP+ 

International zijn beoordeeld en geaccepteerd voor gebruik in diervoeder. Dit document, de 

Productenlijst, is de lijst van geaccepteerde voedermiddelen die binnen de GMP+ 

gecertificeerde keten geproduceerd en verhandeld kunnen worden. 

 

Elk voedermiddel dat binnen de GMP+ gecertificeerde keten geproduceerd en/of aangekocht 

wordt, moet worden:  

a) opgenomen in de Productenlijst, en 

b) geproduceerd volgens de generieke procesbeschrijvingen in de Risicobeoordelingen in de 

Feed Support Products (FSP).  

 

Om de Productenlijst te raadplegen klikt u hier. 

 

  

https://fsd.gmpplus.org/raadplegen/productenpdf.aspx?lang=nl-nl
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Feed Support Products 

 

Dat was veel informatie om te verwerken en je zou je kunnen afvragen, wat is de volgende stap? Gelukkig 

kunnen wij hierbij ondersteuning bieden aan onze GMP+ Community. We bieden ondersteuning door 

middel van verschillende tools en begeleiding, maar omdat elk bedrijf een gedeelde verantwoordelijkheid 

heeft voor voederveiligheid, kunnen maatwerkoplossingen niet worden geboden. We helpen echter wel door 

voorwaarden uit te leggen en achtergrondinformatie te geven over de voorwaarden. 

 

We hebben diverse support materialen ontwikkeld voor de GMP+ Community. Deze bevatten verschillende 

tools, variërend van documenten met veelgestelde vragen (FAQ) tot webinars en evenementen. 

 

Feed Support Producten (FSP) 

Feed Support Products (FSP) bieden onder andere waardevolle en actuele informatie over mogelijk risicovol 

diervoeder. De producten variëren van stroomdiagrammen van productieprocessen inclusief de risico's 

(Risicobeoordelingen) tot studies over ongewenste stoffen (factsheets). 

 

 

Vind onze Feed Support Products hier: 

Feed Support Products (FSP) 

Meer informatie:    https://portal.gmpplus.org/nl-NL/tools/fsp/  

 

https://portal.gmpplus.org/nl-NL/tools/fsp/
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© GMP+ International B.V.  

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op 

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

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

International B.V. te worden verkregen. 

 


