GMP Kwaliteitsgarantie voor diervoeders
Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de dierlijke productieketen: zij hebben directe
invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat industrie en detailhandel veilige en
kwalitatief hoogstaande producten leveren. De overheid heeft in de diervoederwetgeving
daartoe regels vastgelegd die de kwaliteit van diervoeders, en daarmee de kwaliteit van vlees,
melk en eieren, waarborgen. Bedrijven in de diervoedersector kunnen een stap verder gaan
door over te gaan tot Good Manufacturing/Managing Practice. Dankzij deze regeling, beter
bekend als de GMP-regeling, kunnen bedrijven waarborgen dat diervoeders en ingrediënten
voor diervoeders meer dan voldoen aan de wettelijke voorschriften. Kwaliteit door
sectorbrede samenwerking
Het produceren van veilige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong is een
verantwoordelijkheid van de hierbij betrokken veehouders, diervoederleveranciers,
dierenartsen en de industrie. In nauw onderling overleg hebben de betrokkenen spelregels
voor de productie van dergelijke voedingsmiddelen opgesteld, het zogenaamde systeem van
Integrale Ketenbeheersing (IKB). Dit systeem waarborgt kwaliteit van voedingsmiddelen met
GMP-regeling voor de diervoedersector
betrekking tot de gezondheid van mens, dier en milieu.
De GMP-regeling vereist in de eerste plaats een correct gebruik van toevoegingsmiddelen en
diergeneesmiddelen. Mengvoeder- en voormengselbedrijven dienen zelf maatregelen te
nemen voor een verantwoorde verwerking van dergelijke middelen. Daarnaast voorziet de
regeling in de beheersing van het niveau van ongewenste stoffen en producten, zoals zware
metalen, pesticiden en aflatoxine. Tot slot dient het erkende bedrijf maatregelen te nemen ter
voorkoming van salmonellabesmetting van dieren via het diervoeder.
De GMP-regeling is van toepassing voor producenten en handelaren van mengvoeders,
enkelvoudige diervoeders, vochtrijke mengvoeders, voormengsels en diervoedergrondstoffen.
Bedrijven met een GMP-certificaat zijn verplicht om grondstoffen te betrekken van andere
GMP-erkende leveranciers.
GMP-handboek
Bedrijven die erkend willen worden dienen zelf een GMP-waardig en uitvoerbaar
kwaliteitssysteem in een handboek te beschrijven. Ieder handboek is uniek en het exclusieve
bezit van het deelnemende bedrijf. In het handboek staan de belangrijkste punten van het
productieproces beschreven. Via adequate procedures, instructies, inspecties en controles
worden deze punten beheersd. In het bedrijf dient dan ook zichtbaar te zijn dat hiermee wordt
gewerkt.

Certificatie
Het Productschap Diervoeder heeft een eigen controledienst, de Keuringsdienst
Diervoedersector (KDD) die enerzijds bepaalt of een bedrijf in aanmerking kan komen voor
een GMP-certificaat en anderzijds toezicht houdt op de naleving van de GMP-normen. Een
GMP-certificaat wordt alleen uitgereikt aan die bedrijven, die aan alle kwaliteitsnormen
voldoen. Indien de KDD heeft vastgesteld dat een bedrijf voldoet aan de GMP-normen, wordt
dit gerapporteerd aan het Productschap Diervoeder. Het productschap erkent vervolgens het
bedrijf voor een periode van twee jaar. Bovendien wordt het erkende bedrijf opgenomen in
een openbaar register. De GMP-regeling heeft een vrijwillig karakter; het staat bedrijven
derhalve vrij om deel te nemen. Gecertificeerde bedrijven staan onder regulier toezicht van de
KDD en verliezen hun certificaat als tekortkomingen aan het licht komen.
Inspectie en controle
De KDD is door de Nederlandse overheid erkend als de officiële controledienst voor de
gehele diervoederindustrie. De dienst voldoet aan de strengste internationale normen voor
professionele toetsing en controle overeenkomstig de internationaal geldende EN 45004norm. GMP-erkende bedrijven worden verscheidene keren per jaar aangekondigd en
onaangekondigd gecontroleerd.
Labcode
In het kader van de bedrijfsinterne inspecties en controles binnen de GMP-regeling, dienen
bedrijven hun producten regelmatig te (laten) analyseren. Dit wordt uitgevoerd door
laboratoria die door het productschap erkend zijn als werkende volgens de Code
Laboratorium Bedrijfsinterne Controle Diervoedersector, de zogenaamde Labcode. Hierdoor
is bij bedrijfsinterne controles een voldoende kwaliteitsniveau gegarandeerd.
ISO 9001 en HACCP
Het kwaliteitssysteem van GMP-erkende bedrijven voldoet in grote lijnen aan de ISO 9001norm. Het doel van de regeling is het aantoonbaar garanderen van de kwaliteit van
diervoeders met betrekking tot veiligheid. Doordat de nadruk ligt op het beschrijven en
beheersen van de belangrijkste punten in het productieproces van diervoeders sluit de GMPregeling aan bij het HACCP-concept (Hazard Analysis of Critical Control Points).
Het Productschap Diervoeder
De GMP-regeling is ontwikkeld door het Productschap Diervoeder, een publiekrechtelijke
organisatie voor de diervoedersector met verordenende bevoegdheden. Het productschap
vertegenwoordigt alle bedrijven die zich bezighouden met de productie van en/of handel in
diervoeder en diervoedergrondstoffen. Het productschap is door de Nederlandse overheid
aangewezen om de diervoederwetgeving van de Europese Unie uit te voeren.

