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In de Beter leven keurmerk criteria is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig 
moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig 
kwaliteitssysteem.  
 
Een gelijkwaardig kwaliteitssysteem is een veevoeder keten waarbij alle schakel/bedrijven (incl. 
transport) gecertificeerd zijn door een kwaliteitssysteem dat door de Dierenbescherming is 
geaccepteerd als diervoerder certificaat  binnen het Beter Leven keurmerk. 
 
Hieronder is een lijst weergegeven van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming 
worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ certificaat binnen het Beter Leven keurmerk. 
Aandachtpunt hierbij is dat naast de productie van diervoerder, ook het transport van 
diervoeder gelijkwaardig dient te zijn aan GMP+. Hier gelden in sommige gevallen aanvullende 
certificaten of normen voor.  
 
Gelijkwaardige systemen 
 

Standaard Organisatie Land  Keten/ deel van de 
keten 

Website 

Levensmiddelen 
standaarden 
zoals: 
- ISO22000 
- FSCC22000 
- IFS 
- BRC 

 
 
 

 

Mag worden 
gebruikt indien 
diervoeder/feed (incl 
transport) in de 
scope is opgenomen. 

 
 
 

GMP+ FSA GMP+ International Nederland 
Hele diervoeder 
keten 

Website GMP+ 

VVAK  

Brancheorganisatie 
Akkerbouw / 
Akkerbouw 
Certificeringsoverleg 

Nederland 

Eigen teelt door 
veehouders. 
Voedermiddelen 
(direct) afkomstig 
van eigen teelt en 
buurmansteelt, 
zonder tussenkomst 
van een loonwerker 
of handelspartij.  

Website 
Brancheorganisatie 
akkerbouw 

Feed Chain 
Alliance 
standaard (GMP 
Dierenvoeders) 

Ovocom België 
Hele diervoeder 
keten 

Website Ovocom 

QS GMP+ 
anerkannt 

QS Duitsland 
Hele diervoeder 
keten 

Link naar lijst met  
QS-deelnemers, die  
uitwisselbaar zijn  
met GMP+-
systeem 

CSA Incograin Frankrijk 
Productie van 
veevoedermiddelen 

Website Incograin 

Oqualim Oqualim Frankrijk 
Productie van 
veevoedermiddelen 

Website Oqualim 

https://www.gmpplus.org/nl
https://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/
https://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/
https://www.bo-akkerbouw.nl/diensten/certificering/
http://www.ovocom.be/Home.aspx?lang=nl
https://portal.gmpplus.org/cdb/other-certification-schemes/
https://portal.gmpplus.org/cdb/other-certification-schemes/
https://portal.gmpplus.org/cdb/other-certification-schemes/
https://portal.gmpplus.org/cdb/other-certification-schemes/
https://portal.gmpplus.org/cdb/other-certification-schemes/
http://charte.incograin.com/fr/default.asp
http://www.oqualim.fr/
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Qualimat Qualimat Frankrijk 
Transport van 
veevoeder 

Website Qualimat 

Feed Materials 
Assurance 
Scheme (FEMAS) 

AIC 
Verenigd 
Koninkrijk 

Premix, 
mengvoeder, handel, 
transport 

Website FEMAS  

Universal Feed 
Assurance 
Scheme (UFAS) 

AIC 
Verenigd 
Koninkrijk 

Premix, 
mengvoeder, handel, 
transport 

Website UFAS  

Trade Assurance 
scheme for 
Combinable 
Crops (TASCC) 

AIC 
Verenigd 
Koninkrijk 

Premix, 
mengvoeder, handel, 
transport 

Website TASCC  

Pastus+  AMA-Marketing Oostenrijk 

Productie van 
mengvoeder en 
voedermiddelen, 
handel, op- en 
overslag 

Website AMA 
Marketing 

Biologisch 

Europese Unie  
(EU verordeningen 
834/2007 en 
889/2008) 

Europa 
Hele diervoeder 
keten 

Website SKAL 
(Nederlandse 
toezichthouder)  

FAMI-QS FAMI-QS Europa 
Productie van 
additieven 

Link naar FAMI-QS 
deelnemers 

EFISC EFISC - GTP Europa 
Handel van 
agrarische producten 
(onbehandeld) 

Website GTP 

 
Transport veevoeder 
Indien het primaire bedrijf het diervoeder geleverd krijgt van een gecertificeerd bedrijf (GMP+ of 
gelijkwaardig) dan dient het transport te voldoen aan de veiligheidseisen ten aanzien 
van wegtransport van producten in bulk bestemd voor diervoeder zoals opgenomen in  de IDTF 
(International Database Transport for Feed). 
 
Dit kan doordat: 
- het transport als onderdeel is van het kwaliteitssysteem is gecertificeerd (GMP+ FSA, Feed 

Chain Alliance standaard (GMP Dierenvoeders), QS, FEMAS, UFAS, TASCC, Pastus+ en GTP)  
- het transport door een apart certificaat is gedekt (bijv. bij een CSA/Oqualim certificaat dient 

het transport door Qualimat te zijn gecertificeerd). Dan dient de aanvullende certificering 
van het transport duidelijk te worden vermeld op de afleverbon / factuur. 

- door de diervoederfabriek wordt het transport geregeld en de diervoeder fabriek kan 
bewijzen dat er wordt voldaan aan de IDTF norm. Dan dient het bewijs van voldoen aan de 
IDTF norm duidelijk te worden vermeld op de afleverbon / factuur. 

 
Systeem niet opgenomen in bovenstaande overzicht.  
Indien er een ander kwaliteitssysteem wordt gebruikt en als dat systeem hierboven nog niet 
wordt vermeld, dan kan:  
- bij GMP+ International uitwisselbaarheid met GMP+ FSA worden aangevraagd/aangetoond. 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar GMP+ International. 

http://www.qualimat.org/
https://www.aictradeassurance.org.uk/femas/documents/femas-standards/
https://www.aictradeassurance.org.uk/ufas/documents/ufas/
https://www.aictradeassurance.org.uk/tascc/documents/codes-of-practice/
http://amainfo.at/ama-teilnehmer/informationen-fuer/futtermittelunternehmen/
http://amainfo.at/ama-teilnehmer/informationen-fuer/futtermittelunternehmen/
https://www.skal.nl/
http://www.fami-qs.org/famiqs-members.html
http://www.fami-qs.org/famiqs-members.html
http://www.efisc-gtp.eu/
https://www.gmpplus.org/pagina/3521/international-database-transport-for-feed-idtf.aspx
https://www.gmpplus.org/pagina/2501/compatibility.aspx
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- er contact worden opgenomen met de Stichting Beter Leven keurmerk (info@sblk.nl) die, in 
overleg met de Dierenbescherming, kan bepalen of er gelijkwaardigheid kan worden 
toegekend.  

mailto:info@sblk.nl

