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Kiwa Nederland B.V. declares that it has justfable confdence that
the process(es):
- Trade of feed additves
- Trade of feed material
- Transport of feed, Road transport
at the partcipant "Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V." comply with the
applicable requirements and conditons of the standard(s):
- GMP+ B3 Trade, Collecton and Storage & Transshipment
- GMP+ B4 Transport
of the GMP+ FC scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ Internatonal.
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Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V.
Oostkanaalweg 32
2461 ER TER AAR

Nieuwegein, 23 mei 2022
Betref

: Uitslag GMP+ audit

Uw kenmerk

: R000162851

Geachte heer, mevrouw,
Op 4 april 2022 is uw bedrijf bezocht door een auditor van Kiwa voor een audit in het kader van GMP+, hieronder
is de uitslag van de audit beschreven.
Tijdens de audit is geconstateerd dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria en bijbehorende voorschrifen.
Het GMP+ certfcaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het certfcaat is geldig tot de
datum vermeld op het certfcaat mits u ervoor zorgt dat elke twaalf maanden een nieuwe audit voor GMP+ is
uitgevoerd. Kiwa zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw GMP+ erkenning zonder
onderbreking doorloopt.
Het behalen van het certfcaat wordt ook doorgegeven aan GMP+ Internatonal.
Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende (info@kiwacmr.nl
of 088 - 998 43 10).
Met vriendelijke groet,

Tessa van der Helm
Kiwa Nederland

Bijlage:

Certfcaat GMP+
Overzicht van opgeloste tekortkomingen

Aanvullende opmerkingen door de beoordelaar
Norm

Omschrijving

Weging

GMPD050000

6.5: Voldoen de bewaarde monsters van het product aan de voorwaarden?

Minor

GMPG030000

Tijdens de audit is vastgesteld dat niet (volledig) aan deze norm werd voldaan, omdat de
zakjes van poortwachter Jaap Kempenaar MB 09-10-2021 niet voldoende zijn verzegeld..
Dit is een minor tekortkoming die binnen zes maanden dient te zijn opgelost. Tijdens de
volgende audit wordt extra aandacht aan deze norm besteed om vast te stellen of de
tekortkoming naar behoren is opgelost. Vooralsnog wordt hier niet op gesanctoneerd.
8.3: Vindt er een regelmatge beoordeling plaats om te ontdekken of het feed safety
management systeem verbeterd kan worden?
Tijdens de audit is vastgesteld dat niet (volledig) aan deze norm werd voldaan, omdat de
input van de directebeoordeling 2020 en 2021 niet helemaal volledig is. zo mist
bijvoorbeeld het onderdeel klachten en basisvoorwaarden. Dit was een major
tekortkoming, maar door de aangeleverde verbetermaatregel wordt het afgewaardeerd
naar een minor tekortkoming. Tijdens de volgende audit wordt extra aandacht aan deze
norm besteed om vast te stellen of de tekortkoming nog steeds/naar behoren is opgelost.
Vooralsnog wordt hier niet op gesanctoneerd.

Major

