De medewerkers van Dopharma ontvangen regelmatig vragen over de GMP+ FSA
kwaliteitsstandaard. Deze vragen hebben wij hier beschreven en beantwoord. Heeft u andere
vragen? Stel deze dan via TS@dopharma.com of neem contact op via 0162-582000.
1. Waarvoor staat GMP+ FSA?
GMP+ staat voor “Good Manufacturing Practice” en FSA staat voor “Feed Safety Assurance”. Dit
systeem wordt onderscheiden met een plusteken van het GMP kwaliteitssysteem dat geldt voor
de productie van onder andere geneesmiddelen en diergeneesmiddelen. GMP+ is gericht op de
diervoederindustrie.
2. Waarom is GMP+ FSA ontwikkeld?
De GMP+ FSA module is ontwikkeld om de veiligheid van diervoeder te garanderen en om
consumenten gerust te stellen dat diervoeders op een verantwoorde wijze worden geproduceerd,
ver-/bewerkt, verhandeld, opgeslagen en getransporteerd. Voorwaarden voor garantie van
diervoederveiligheid zijn vastgelegd in GMP+ FSA standaarden. Deze standaarden zijn
gebaseerd op wetgeving en aanvullende eisen vanuit de markt.
3. Zijn alle aanvullende diervoeders en dieetvoeders die Dopharma in het assortiment heeft
GMP+ geborgd?
De aanvullende diervoeders en dieetvoeders van Dopharma zijn volledig in lijn met de GMP+
FSA standaarden. De producten in het assortiment zijn geproduceerd onder de GMP+ B1
standaard of een vergelijkbaar uitwisselbaar kwaliteitsborgingsysteem (in het geval van onze
groothandelsproducten).
4. Waarom zou een veehouder diervoeders kopen van een GMP+ gecertificeerd bedrijf?
In het verleden zijn er verschillende schandalen geweest met verontreinigen van diervoeders met
contaminanten zoals dioxines. Het GMP+ FSA certificeringssystem is er op gericht om
contaminaties van het diervoeder te voorkomen. Daarnaast is het voor bedrijven die
gecertificeerd zijn bij IKB Kip, IKB EI, IKB Vleeskalveren of IKB Varken verplicht om uitsluitend
diervoeders te gebruiken die GMP+ gecertificeerd zijn. Ook in de melkveehouderij wordt dit
verplicht gesteld via het KKM (Keten Kwaliteit Melk) kwaliteitssysteem.
5. Moet een dierenartsenpraktijk ook GMP+ gecertificeerd zijn?
Om de diervoederveiligheid te kunnen borgen is waarborging in de gehele diervoederketen
vereist. Diervoeders, waaronder aanvullende diervoeders en (aanvullende) dieetvoeders, die u
als praktijk in het verkeer brengt voldoen alleen aan deze waarborging op het moment dat de
dierenartsenpraktijk een GMP+ certificering heeft.
6. Moeten wij als dierenartsenpraktijk aan dezelfde eisen voldoen als een fabrikant om GMP+
gecertificeerd te worden?
Wanneer u alleen diervoeders verhandelt volstaat een GMP+ B3 Handel, Collectie en Op- &
Overslag certificering of een GMP+ B3.2, Handel aan veehouderbedrijven (tussenhandel). Dit is
een aangepaste standaard voor deelnemers die geen eigen productie hebben.
7. Hoe kunnen wij als dierenartsenpraktijk gecertificeerd worden?
Er zijn diverse certificatie instellingen die u met een certificeringstraject kunnen helpen. Op de
website van GMP+ kunt u meer informatie vinden over de certificerende instanties waarmee u
hiervoor kunt samenwerken.
8. Hoe weet ik welke bedrijven GMP+ gecertificeerd zijn?
Om zeker te zijn dat u zaken doet met bedrijven die aan de GMP+ standaarden voldoen kunt u
zoeken in de database van GMP+. Belangrijk is dat u controleert of het bedrijf aan de juiste
standaard voldoet.
9. Is het GMP+ FSA systeem uitwisselbaar met andere kwaliteitsborgingsschema's?
Naast GMP+ zijn er ook andere kwaliteitsborgingsschema's voor de borging van de veiligheid van
diervoeders opgezet. Enkele van de certificaten die in het kader van deze schema's aan
diervoederbedrijven worden verstrekt, zijn gelijkwaardig verklaard aan het GMP+ FSA certificaat
en omgekeerd. Deze verklaring van gelijkwaardigheid wordt ook wel uitwisselbaarheid genoemd.
Informatie uitwisselbaarheid van certificeringssystemen kunt u vinden bij GMP+. Bekende
organisaties zijn onder andere FAMI-QS, QS en Ovocom.

