Schouten Certification & Inspection
Aanvraag diervoeders [GMP+ | FCA | G_001 | SecureFeed | VLOG | KAT | HFA | LCI | PLANT | NZO | OQUALIM]

Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Telefoon contactpersoon
E-mail contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres
Postcode en plaats
Land
Telefoon bedrijf

Telefax

E-mail bedrijf
Website bedrijf
KvK / KBO nr. bedrijf

BTW nr.

Reg.nr. NVWA of FAVV
Aantal personeelsleden

Totaal: ……………………. Voor diervoeders: …………………….………………..

Korte omschrijving
activiteiten

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Zijn er processen uitbesteed

nee /

ja, het betreft de volgende processen:

aan andere (feed) bedrijven?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Is een adviseur betrokken

nee /

ja, het betreft de volgende adviseur:

(geweest) bij het
kwaliteitssysteem?

Schouten Certification B.V.

………………………………………………………………………………………………
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Is uw bedrijf eerder gecertificeerd geweest voor diervoeders?

nee /

ja

(zo ja, dan ontvangen we graag een kopie van uw laatste certificaat)

In het geval dat uw bedrijf eerder gecertificeerd was voor diervoeders, is uw certificaat dan ingetrokken (geweest)
omdat uw bedrijf niet voldeed aan de voorwaarden van het certificatieschema?

nee /

ja

Is uw bedrijf momenteel gecertificeerd voor diervoeders?

nee /

ja

(zo ja, dan ontvangen we graag een kopie van uw huidige certificaat)

Beschikt uw bedrijf over de verplichte diervoederregistratie, -toelating en/of erkenning bij de bevoegde autoriteit
(NVWA en/of FAVV)?

nee /

ja

Activiteiten voor certificatie
Wilt u in de bijlage aangeven voor welke activiteiten en diervoeder scope(s) u een offerte voor certificering wenst te
ontvangen. De samenstelling van de offerte (certificatie overeenkomst) wordt bepaald aan de hand van uw opgave
en de certificatie criteria van de certificatieschema’s. Indien er sprake is van een bedrijf met meerdere locaties, wilt
u dan per locatie de bijlage invullen? Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Handtekening aanvrager: ………………………………………………..

Dit formulier kunt u retourneren aan Schouten Certification via onderstaande gegevens. Wij sturen u de offerte per
e-mail.
 e-mail
info@schoutencertification.nl
 fax
+31 (0)183 – 44 85 68
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Schouten Certification via e-mail of …
 telefoon
+31 (0)183 – 44 63 80
Met vriendelijke groet,
Schouten Certification B.V.
Evert van de Pest
directeur
Application review (in te vullen door Schouten Certification)






Voldoet de aanvraag inclusief beschreven informatie aan de vereisten van de van toepassing zijnde
accreditatie eisen en/of eisen uit de certificatie regeling(en)?
nee
ja
Is er een verschil van opvatting over de aanvraag met de aanvrager?
nee
ja
Is Schouten Certification in staat om de certificatie uit te voeren, rekening houdend met het toepassingsgebied
van de nagestreefde beoordeling en (indien van toepassing) met het bezoekadres van de aanvrager of andere
specifieke eisen, zoals de door de aanvrager gehanteerde taal?
nee
ja
De aanvraag is behandeld in overeenstemming met de volgende versie van de certificatie regeling(en):
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Schouten Certification B.V.
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BIJLAGE met overzicht van activiteiten voor locatie ……………………………………….
GMP+ FSA activiteit
GMP+ productie (incl. verkoop)
GMP+ productie
(verkoop via hoofdkantoor)
GMP+ loonproductie voor derden

Met gebruik van kritische
toevoegingmiddelen en
diergeneesmiddelen.

product / omschrijving

Omvang / volume per jaar

Standaard

mengvoeders
voormengsels
toevoegingmiddelen
voedermiddelen
huisdiervoeders (mengvoeders)
huisdiervoeders (voedermiddelen)

Mengvoeders:
< 50.000 ton
> 50.000 ton

B1

Voormengsels:
< 20.000 ton
> 20.000 ton

B1

ja /

Voedermiddelen:
< 5 producten
> 5 producten

B1
B2

Toevoegingmiddelen:
< 5 producten
> 5 producten

B1
B2

Huisdiervoeders:
< 10.000 ton
> 10.000 ton

B1
B8

nee

GMP+ productie

(vrijwillig) onaangekondigde audits bij levering aan bijv. FCA en/of QS gecertificeerde afnemers

GMP+ Country Note antibiotica

productie diervoeders op een antibioticavrije productielocatie
productie diervoeders op antibioticavrije productielijnen

BCN_NL1

GMP+ Country Note dioxine

dioxine monitoring bij productie van leghennen(opfok)voeders

BCN_NL2

GMP+ Country Note QM Milch

levering van melkveevoeders aan veehouderijen

BCN_DE1

GMP+ Country Note Italië

productie mengvoeders
productie voormengsels
productie voedermiddelen

BCN_IT

GMP+ Country Note Eastern
Europe

productie mengvoeders
productie voormengsels

BCN_CEE

GMP+ Country Note Vietnam

productie mengvoeders
productie voormengsels
productie voedermiddelen

BCN_VN

GMP+ Country Note China

productie mengvoeders
productie voormengsels

BCN_C1

GMP+ handel (in- en verkoop)

mengvoeders (B1 of B3)
voormengsels (B1 of B3)
toevoegingmiddelen (B1 of B3)
voedermiddelen (B1 of B3)
voedermiddelen – fourage (B1 of B3)
huisdiervoeders (B1, B3 of B8)
ontwikkeling van diervoeder
samenstellingen (private labelling) en/of
uitbesteding van productie aan een
loonproducent

GMP+ handel aan veehouderijen
(incl. eigen opslag en transport)

tussenhandel

B3.2

GMP+ Country Note Italië

handel mengvoeders
handel voormengsels
handel voedermiddelen

BCN_IT

Schouten Certification B.V.
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GMP+ FSA activiteit

product / omschrijving

Omvang / volume per jaar

Standaard

GMP+ Country Note QM Milch

levering van melkveevoeders aan veehouderijen

BCN_DE1

GMP+ Country Note Vietnam

handel mengvoeders
handel voormengsels
handel voedermiddelen

BCN_VN

GMP+ poortwachter BA10

aankoop van producten en/of diensten
van niet gecertificeerde herkomst

annex 3 toevoegingsmiddelen
aantal dossiers
…………………..
annex 4 / 5 onbewerkte agrarische producten
aantal dossiers
…………………..
annex 6 (voormalige) levensmiddelen
aantal dossiers
…………………..
annex 9 / 10 transport en opslag
aantal dossiers
…………………..

GMP+ op- en overslag

diervoeders algemeen

< 5 producten
6 – 15 producten
> 15 producten

B1
B3

GMP+ wegtransport
GMP+ railtransport
GMP+ bevrachting weg
GMP+ bevrachting rail
GMP+ bevrachting binnenvaart
GMP+ bevrachting kustvaart
GMP+ bevrachting zeevaart

diervoeders algemeen

1 – 2 medewerkers
3 – 5 medewerkers
6 – 15 medewerkers
> 15 medewerkers

B4

voor wegtransport tractionairs …

met handboek opdr.gever
met eigen handboek

voor wegtransport … Totaal aantal laadeenheden
…………………………..
Laadeenheden voor GMP+
1–2
3–5
6 – 15
> 15
GMP+ Country Note Italië
GMP+ binnenvaart transport
GMP+ kustvaarttransport
GMP+ laboratorium onderzoek
(hoofdlocatie)
GMP+ laboratorium onderzoek
(nevenlocatie)

Schouten Certification B.V.

wegtransport

BCN_IT

diervoeders algemeen
EU / ENI nr. schip: ……………………………………………….
ISO 17025 geaccrediteerd
gedeeltelijk ISO 17025 geaccrediteerd
niet ISO 17025 geaccrediteerd
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6 – 15 verrichtingen
> 15 verrichtingen

B4.3

B10
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GMP+ FSA activiteit
GMP+ laboratorium registratie
(uitgevoerd door uw laboratorium)

GMP+ laboratorium registratie
(uitbesteed aan andere
laboratoria)

GMP+ FRA activiteit

product / omschrijving
aflatoxine B1

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

som van dioxine en dioxine-achtige
PCBs
dioxine
dioxine achtige PCBs
niet dioxine achtige PCBs

compound feeds
premixes / feed additives
feed materials

arseen
lood
cadmium
kwik
fluorine

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

pesticiden

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

aflatoxine B1

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

som van dioxine en dioxine-achtige
PCBs
dioxine
dioxine achtige PCBs
niet dioxine achtige PCBs

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

arseen
lood
cadmium
kwik
fluorine

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

pesticiden

mengvoeders
voormengsels of
toevoegingsmiddelen
voedermiddelen

product / omschrijving

GMP+ duurzame soja (FRA)

productie van RTRS soja
productie van varkens-/pluimveevoeders
productie van melkveevoeders
handel in RTRS soja
handel in varkens-/pluimveevoeders
handel in melkveevoeders

GMP+ duurzame producten en
diensten (FRA)

productie van GMO controlled diervoeder
handel in GMO controlled diervoeder
opslag van GMO controlled diervoeder
transport van GMO controlled diervoeder

Schouten Certification B.V.

Omvang / volume per jaar

Standaard
B11
Al gecertificeerd
of geaccrediteerd
volgens:
B10
ISO 17025

B11
Al gecertificeerd
of geaccrediteerd
volgens:
B10
ISO 17025

Omvang

Standaard

Toegepast supply chain model
segregatie
area mass balance
mass balance
book & claim

B100 + …
MI 101
MI 102
MI 103
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OVOCOM activiteit
FCA productie (incl. verkoop)

Met gebruik van kritische
toevoegingmiddelen en
diergeneesmiddelen.

product / omschrijving

Omvang / volume per jaar

MP mengvoeders
VP voormengsels
TP toevoegingmiddelen
GP voedermiddelen
GPVW te verwerken nevenstromen

Mengvoeders:
< 5.000 ton
5.000 – 25.000 ton
25.000 – 100.000 ton
> 100.000 ton

ja /

Voormengsels:
< 10.000 ton
10.000 – 15.000 ton
> 15.000 ton

nee

Standaard
BC-02

Voedermiddelen en/of te
verwerken nevenstromen
< 50.000 ton
> 50.000 ton
Toevoegingsmiddelen:
< 1.000 ton
1.000 - 1.500 ton
> 1.500 ton
FCA handel (in- en verkoop)

MH mengvoeders
VH voormengsels
TH toevoegingmiddelen
GH voedermiddelen
VWH te verwerken nevenstromen

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

BC-03

FCA op- en overslag

OO diervoeders algemeen

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

BC-04

FCA wegtransport

TVWE diervoeders

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

BC-05

FCA poortwachter BT-03 / BT-04

aankoop voedermiddelen van niet
gecertificeerde herkomst

aantal dossiers …………
aantal dossiers …………
aantal dossiers …………
aantal dossiers …………

BT-03
BT-04 mod 1
BT-04 mod 2
BT-04 mod 3

aankoop te verwerken nevenstromen

VLOG activiteit
VLOG overeenkomst & facility
description

product / omschrijving

Standaard

Heeft uw bedrijf de verplichte ‘Standard usage agreement’ met VLOG afgesloten?
ja /
Heeft uw bedrijf een ‘facility description’ volgens appendix XI and/or XIII?
ja /
nee

VLOG productie

Herstellung von Mischfuttermittel [mehlig]
Herstellung von Mischfuttermittel
[pelletiert]
Herstellung von Einzelfuttermittel
Herstellung von Mineralfuttermittel

VLOG handel

Der Handel mit Mischfuttermitteln
Der Handel mit Einzelfuttermitteln

VLOG opslag

Lagerung & Umschlag von Futtermitteln

VLOG transport

Straßentransport von Futtermitteln

Schouten Certification B.V.

Diersoort

R6-01 – diervoeders (25/07/2018)

Rinder / runderen
Schweine / varkens
Legehennen / leghennen
Masthähnchen /
vleeskippen
Puten / kalkoenen
Enten / eenden
Ganse / gansen
Schafe / schapen
Ziegen / geiten
Kaninchen / konjinen
Zuchtwild / gekweekt wild
Aquakulturen / vissen
Bienen / bijen

nee

VLOG
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Autocontrolegidsen)
G_001 productie incl. …
 verkoop eigen producten
 transport eigen producten
 opslag eigen producten

product / omschrijving
MP mengvoeders
VP voormengsels
TP toevoegingmiddelen
GP voedermiddelen

Omvang

Standaard

Mengvoeders:
< 5.000 ton / jaar
5.000 – 25.000 ton / jaar
25.000 – 100.000 ton / jaar
> 100.000 ton / jaar

AC-02

Voormengsels:
< 10.000 ton / jaar
10.000 – 15.000 ton / jaar
> 15.000 ton / jaar
Voedermiddelen en/of te
verwerken nevenstromen
< 50.000 ton / jaar
> 50.000 ton / jaar
Toevoegingsmiddelen:
< 1.000 ton / jaar
1.000 - 1.500 ton / jaar
> 1.500 ton / jaar
G_001 handel (in- en verkoop)

MH mengvoeders
VH voormengsels
TH toevoegingmiddelen
GH voedermiddelen

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

AC-03

G_001 op- en overslag voor
rekening van derden en/of op
een andere locatie dan de
hoofdlocatie

OO diervoeders algemeen

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

AC-04

G_001 wegtransport voor
rekening van derden

TVWE diervoeders

1 – 2 tewerkgestelden
3 – 5 tewerkgestelden
6 – 10 tewerkgestelden
> 10 tewerkgestelden

AC-05

OQUALIM activiteit
OQUALIM RCNA
RCNA productie mengvoeders
(als hoofdactiviteit)

Schouten Certification B.V.

product / omschrijving
Heeft uw bedrijf de verplichte overeenkomst met OQUALIM afgesloten?

ja /

nee

ja /

nee

Vindt er op deze locatie vervaardiging van gemedicineerd diervoeder plaats?

ja /

nee

Zijn er op deze locatie coccidiostatica en histomonostatica aanwezig?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie productie van diervoeders voor meer dan 1 diersoort plaats?

ja /

nee

Zijn er op de locatie meer dan 2 productie lijnen aanwezig?

ja /

nee

Is er op deze locatie een productielijn voor microbiologische doeleinden aanwezig?

ja /

nee

Worden er op deze locatie conventionele stempels en matrijzen gebruikt?

ja /

nee

Worden er op deze locatie ook dierlijke eiwitten verwerkt?

ja /

nee

Zijn de volgende functies gecombineerd; inkoop, formulering en kwaliteit?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van minerale diervoeders plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van voormengsels plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook handel (in- en verkoop zonder bewerking) plaats?

R6-01 – diervoeders (25/07/2018)
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OQUALIM activiteit
RCNA productie voormengsels
(als hoofdactiviteit)

RCNA productie minerale
mengvoeders (als hoofdactiviteit)

RCNA handel (in- en verkoop)

Overige activiteiten

product / omschrijving
ja /

nee

Zijn er op deze locatie coccidiostatische toevoegingsmiddelen aanwezig?

ja /

nee

Worden er op deze locatie conventionele stempels en matrijzen gebruikt?

ja /

nee

Worden er op deze locatie ook dierlijke eiwitten verwerkt?

ja /

nee

Zijn de volgende functies gecombineerd; inkoop, formulering en kwaliteit?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van minerale diervoeders plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van mengvoeders plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook handel (in- en verkoop zonder bewerking) plaats?

ja /

nee

Is de jaarlijkse productie van minerale mengvoeders op deze locatie < 10.000 ton/jaar?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van voormengsels plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook productie van mengvoeders plaats?

ja /

nee

Vindt er op deze locatie ook handel (in- en verkoop zonder bewerking) plaats?

handel diervoeders

product / omschrijving

Omvang

KAT

productie van diervoeders voor pluimvee

SecureFeed

levering van diervoeders ten behoeve van alle diersoorten
Heeft uw bedrijf de verplichte overeenkomst met SecureFeed afgesloten?

OVOCOM Module I-01 (NZO)

LCI wegtransport

LCI opslag

Monsterneming

levering van diervoeders ten behoeve van melkvee
Heeft uw bedrijf de verplichte overeenkomst met OVOCOM afgesloten?

ja /

ja /

nee

nee

IDTF vrijgave inspectie van een laadeenheid na
transport van een verboden lading.

Aantal te inspecteren laadeenheden ..……………….

IDTF vrijgave inspectie van een opslageenheid
na opslag van een verboden product.

Aantal te inspecteren opslageenheden ..…………….

diervoeders
levensmiddelen

PLANT

BEMEFA Lastenboek Plantaardig - “de productie en levering van plantaardig mengvoeder”

HFA

Lastenboek Healthy Farming Association
“productie van diervoeders met een beter voor iedereen – natuurlijke omega 3 label”
Heeft uw bedrijf de verplichte overeenkomst met HFA afgesloten?
ja /
nee

Overige opmerkingen / vragen
Wij willen de diervoeder audit(s)
graag laten combineren met een
audit voor …

product / omschrijving
ISO 9001
ISO 22000, scope feed en PAS222
IFS Food

(deze audits worden uitbesteed aan
een partner van Schouten
Certification)

BRC FOOD
FAMI-QS
FSSC 22000
EFISC
Autocontrolegids G_038 Zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
RCNA STNO (non-GMO diervoeders)

Schouten Certification B.V.
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