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BT-10 : Tussenhandelaars
Een GMP Feed Chain Alliance gecertificeerde mengvoederfabrikant stelt zich borg voor een niet GMP
FCA gecertificeerde tussenhandelaar als die producent waarborgt dat de activiteiten die de
tussenhandelaar uitvoert die onder de GMP-RegelingFeed Chain Alliance Standaard ressorteren,
plaatsvinden in overeenstemming met de eisen uit de GMP-RegelingFCA Standaard.
Deze borging is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Beperkte fysieke tussenkomst
De GMP regelingFCA Standaard bevat voor verschillende onderscheidenlijke verrichtingen een
GMPFCA-Code. Van al die verrichtingen mag de tussenhandelaar louter en alléén de volgende
activiteiten uitvoeren:
-

de verkoop van voedermiddelen en mengvoeders in zak aan veehouders;
het transport voor eigen rekening van louter zakgoed in het kader van verkoop van
mengvoeders en voedermiddelen aan veehouders;
de opslag voor eigen rekening van louter zakgoed in het kader van de verkoop van
mengvoeders en voedermiddelen aan veehouders;

De tussenhandelaar mag géén fysieke handelingen zoals transport of opslag met mengvoeders of
voedermiddelen in bulk plegen.
Er mogen geen wijzigingen in het etiket of in het begeleidende document van de zich borg stellende
mengvoederfabrikant worden aangebracht. De partijen mogen niet worden opgedeeld.
Tevens mag de tussenhandelaar in geen geval opwaartse handel (van primaire producent naar
fabrikant / handelaar) in dierenvoeders uitvoeren. Dit verbod geldt eveneens indien deze
dierenvoeders bestemd zijn voor de borgstellende mengvoederfabrikant.

2. Exclusiviteit
Een welbepaalde tussenhandelaar kan in het kader van de GMP-RegelingFCA Standaard slechts door
één GMP FCA gecertificeerde mengvoederfabrikant worden geborgd.
De door de tussenhandelaar verkochte mengvoeders en voedermiddelen dienen afkomstig te zijn van
deze zich borg stellende mengvoederfabrikant.
Als de tussenhandelaar ook mengvoeders en/of voedermiddelen, die buiten het productgamma van de
borgstellende mengvoederfabrikant vallen, van andere GMP FCA gecertificeerde
mengvoederfabrikanten verhandelt, dan dient de zich borg stellende mengvoederfabrikant ook deze
mengvoeders en/of voedermiddelen te borgen. De tussenhandelaar stelt de zich borg stellende
mengvoederfabrikant in kennis van de door hem verhandelde mengvoeders en/of voedermiddelen.

3. Formele vastlegging
Het borgen van tussenhandelaren valt onder de reikwijdte van het GMP FCA systeem van de zich borg
stellende mengvoederfabrikant.
De door de mengvoederfabrikant uitgevoerde controle op de tussenhandelaar dient in een procedure
te zijn vastgelegd en te worden geregistreerd. De borgstelling is in een overeenkomst tussen de
partijen vastgesteld.
De certificatie-instelling van de borgstellende mengvoederfabrikant dient elke geborgde
tussenhandelaar minstens 1 keer om de drie jaar te auditen. Deze audit vindt plaats op de
bedrijfszetel van de geborgde tussenhandelaar. De audittijd bedraagt minimaal 1 uur en maximaal 2
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uren. In overeenstemming met het document ‘CC-01 : Certificatieregeling GMP’ is een variatie op dit
aantal mogelijk.

4. Communicatie
Wanneer een GMP gecertificeerde mengvoederfabrikant zich borg stelt voor tussenhandelaren, moet
hij een lijst bijhouden waarop de betreffende tussenhandelaren zijn vermeld. Deze lijst, alsook de
wijzigingen hierop, moet aan de bevoegde certificatie-instelling over worden gemaakt. Op zijn beurt
wordt deze informatie door de bevoegde certificatie-instelling schriftelijk overgemaakt aan OVOCOM
VZW.
OVOCOM VZW zal de tussenhandelaren op de volgende manier vermelden in het openbaar register
van bedrijven: “Naam van de mengvoederfabrikant die zich borg stelt” / ”Naam geborgde

tussenhandelaar”.
Een tussenhandelaar die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan niet als “geborgde
tussenhandelaar” geregistreerd worden en dient over een individueel GMP FCA certificaat te
beschikken.

5

BT10_v0.1

