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BC-04 : Op- en overslag van diervoeders of ‘te
verwerken nevenstromen’: Aanvullende bepalingen
1. Toepassingsgebied
Deze bepalingen zijn van toepassing op ondernemingen die op- en overslag doen van diervoeders of
‘te verwerken nevenstromen’ voor rekening van derden.
De ondernemingen die voor rekening van derden op-en overslag uitvoeren van diervoeders en/of ‘te
verwerken nevenstromen’, verpakt of in verzegelde containers , worden uitgesloten van de
certificatievoorwaarden. Zij kunnen echter, indien zij dit wensen, zich in regel stellen met de
bepalingen van de GMP-Regeling Feed Chain Alliance Standaard en zich laten certificeren. Deze
ondernemingen moeten echter voldoen aan de vigerende wettelijke en Europese vereisten inzake
registratie, autocontrole, HACCP-systeem, traceerbaarheid en meldingsplicht.

2. Bepalingen voor de toepassing van de documenten van deel A
a. Het document ‘AC-00: Inleiding’ is van toepassing op alle GMP FCA-gecertificeerde
deelnemers.
b. Het document ‘AC-01: Algemene bepalingen’ is van toepassing op alle GMP FCAgecertificeerde deelnemers die handel doen in diervoeders of ‘te verwerken nevenstromen’,
geproduceerd door derden.
c.

Het document ‘AC-04: Op- en overslag van diervoeders’ is van toepassing op alle GMP FCAgecertificeerde deelnemers die op- en overslag doen van diervoeders of ‘te verwerken
nevenstromen’ voor rekening van derden.

3. Bepalingen voor de toepassing van de documenten van deel B
a. Het document ‘BC-00: Inleiding’ is van toepassing op alle GMP FCA-gecertificeerde
deelnemers.
b. Het document ‘BC-01: Algemene bepalingen’ is van toepassing op alle GMP FCAgecertificeerde deelnemers.
c. Elke aankoop van diensten door de GMP FCA-gecertificeerde onderneming (afnemer) moeten
conform het document ‘BT-02 : Aankoop : Algemene bepalingen’ worden uitgevoerd. In het
bijzonder moet de GMP FCA-gecertificeerde deelnemer in geval van onderaanneming van een
opdracht van op- of overslag verzekeren dat de dienst van op- of overslag enkel aan
onderaannemers wordt toevertrouwd die voldoen aan de voorwaarden in ‘BT-02 : Inkoop :
algemene bepalingen’.
d. De eisen in het document ‘BT-09 : Op- en overslag’ moeten worden gerespecteerd.
e. Indien de onderneming stalen neemt of analyses uitvoert, moet ze voldoen aan de eisen
opgenomen in het document ‘BT-11 : Staalname en analyses’.
f. De uitvoering van de interne audit moet gebeuren volgens het document ‘BT-12 : Interne
audit’.
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