GMP+

GMP+ is de standaard voor het certificeren van kwaliteitssystemen in de diervoederindustrie en verzekert de veiligheid
van diervoeders.
GMP+ is dé certificering voor de diervoederindustrie. Het is niet wettelijk verplicht, maar de sector heeft voor deze certificering
gekozen om risico’s te borgen en te voorkomen dat er gevaren ontstaan voor de consument. GMP+ vraagt om een
kwaliteitssysteem binnen het diervoederbedrijf waarmee de voederveiligheid wordt verzekerd.
Een GMP+ certificering is mogelijk voor alle schakels binnen de keten. Van productie tot handel, opslag, bevrachting en transport.
Op die manier wordt bij iedere stap gegarandeerd dat het diervoeder blijft voldoen aan de veiligheidseisen.
Naast veilig diervoeder Feed Safety Assurance (FSA) heeft GMP+ ook een onderdeel voor verantwoord diervoeder Feed
Responsibility Assurance (FRA), voor bijvoorbeeld duurzame soja.
Voor een breder pakket kan de GMP+ certificering worden uitgebreid met onder andere VLOG/GMO Controlled en SecureFeed.
De focus van GMP+ ligt op de veehouderij maar dit schema kan ook worden toegepast voor huisdiervoeding.

Hoe werkt het?
Via de contactgegevens aan de rechter kant van deze pagina kunt u een offerte aanvragen. Wilt u zich gelijk aanmelden? Maak dan
gebruik van ons aanvraagformulier. Wanneer u akkoord gaat met de offerte zullen wij contact met u opnemen voor het inplannen van
de initiële audit. Als deze audit zonder problemen verloopt, zal het GMP+ certificaat worden afgegeven. Dit certificaat is drie jaar
geldig, maar wij komen wel elk jaar langs voor een audit om te zien of uw systeem nog volledig up-to-date is.

Early Warning System - EWS
Als GMP+ gecertificeerd bedrijf kan het kan voorkomen dat u afwijkend en (mogelijk) onveilig diervoeder tegenkomt. Wanneer dit
gebeurt moet u hier een melding van maken richting GMP+ én Kiwa. Het mailadres van Kiwa voor het doorgeven van een melding is
ewsgmp@kiwa.nl. Bij GMP+ kunt u de melding doen via de GMP+ Portal, of door een ingevuld meldingsformulier in te sturen. Klik
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hier om uw melding bij GMP+ door te geven en voor meer informatie over de EWS procedure. Na het doen van de melding zult u
vanuit Kiwa en/of GMP+ te horen krijgen of aanvullende acties moeten worden ondernomen.
Klik hier voor meer informatie over de EWS procedure.

Feed & Food
Kiwa Nederland
sales@kiwacmr.nl
+31(0)88 998 43 10

www.kiwa.com/nl/nl/service/gmp/pdf/

07.12.2021

