Kwaliteitssystemen gelijkwaardig aan GMP+
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.
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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.
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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.
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