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Handleiding FSDS 
Om onnodige vertraging in goedkeuring en daarmee inkoop van uw product te voorkomen, is een 
handleiding voor het invullen van de FSDS opgesteld. Wij vragen u de FSDS te checken op 
onderstaande punten per sectie voordat deze wordt ingediend bij de LPC-aanvraag. 

 
Sectie 1:  
Geef duidelijk uw bedrijfsinformatie (GMP+/QS/OVOCOM nummer), contactpersoon en 
erkenningsnummer aan indien van toepassing, en of u in dit product handelt of het produceert. 

 
Sectie 2:  
Check of de productidentiteit en herkomst duidelijk is: 
• Voedermiddel: GMP+ productcode en EU voedermiddelencataloguscode 
• Diervoederadditief: EU Feed register code  
• Mengsel: mengvoeder, mineraalvoeder of voormengsel (onderbouw dit met etiket) 
• Productielocatie: land (evt. EU/niet EU) + certificatie (bijv. GMP+, QS).  
• Benoem hier het gebruikte poortwachterprotocol (inclusief gekozen opties), als u onder poortwachter 

inkoopt. 
• Vermeld ook het land van teelt (plantaardige producten) /slacht (dierlijke producten)/delving (minerale 

producten) en het erkenningsnummer van de productielocatie indien van toepassing. 
 
Sectie 3:  
Zorg dat de kenmerken van het product en het productieproces duidelijk zijn: 
• Beschrijf het productieproces (hierbij kan verwezen worden naar de relevante versie en pagina van 

GMP+ risicobeoordeling indien daar beschreven) 
• Zorg dat het productieproces duidelijk is en dat alle gebruikte ingrediënten voedermiddelencatalogus, 

GMP+ productcode, EU Feed register code) duidelijk identificeerbaar zijn benoemd. 
• Indien voor producten SPV voorwaarden of die in het Aflatoxineprotocol gelden, dient dat te zijn 

verwerkt in sectie 6/7/8.  
• Vergeet hulpstoffen in het productieproces niet. Mochten hulpstoffen niet zijn opgenomen in de 

GMP+ risicobeoordeling, informeer GMP+ hierover en voeg de mail naar GMP+ bij de FSDS. 
• Benoem het droge stof gehalte van het product, en de kenmerken (ruw as, ruw vet, ruw eiwit, ruwe 

celstof) of relevante niveaus van actieve stof (bij additieven). 
 

Sectie 4:  
• Benoem in elk geval alle contaminanten genoemd in de SecureFeed risicoclassificatie voor dit 

product. 
• Benoem dat de doeldieren landbouwhuisdieren zijn en geef aan wat het beoogd gebruik is (directe 

levering op boer en/of verwerking in mengvoeders). 
• Geef gebruiksadvies indien dit relevant is m.b.t. contaminanten of aanwezige toevoegingsmiddelen 

(bijv. gebruikelijke en maximale inmenging in mengvoer/rantsoen en/of uitsluiten van bepaalde 
doeldieren). 

 
Sectie 5: 
• Lever het etiket eventueel los mee. 

 
Sectie 6: 
• Benoem in elk geval alle contaminanten genoemd in de SecureFeed risicoclassificatie voor dit 

product. 
• Geef voor elke contaminant een onderbouwing van de beheersmaatregelen per ingrediënt 

(bijvoorbeeld teeltverklaring pesticiden, afwezigheidsverklaring fumiganten/GGO, monitoring 
leverancier conform QS/GMP+/BFA, positive release op ingrediënt X). 

 

https://www.securefeed.eu/nl/leveranciers/specifieke-productvoorwaarden
https://www.securefeed.eu/nl/leveranciers/aflatoxineprotocol
https://www.securefeed.eu/nl/borgingssysteem/risicoclassificatie-diervoeders
https://www.securefeed.eu/nl/borgingssysteem/risicoclassificatie-diervoeders


  Handleiding FSDS 
 

Pagina:  2/2 

Sectie 7: 
• Omschrijf per contaminant de locatie en de frequentie waarmee de monitoring wordt uitgevoerd op 

welke contaminanten en op welke producten (bijv. elke binnenkomende of uitgaande levering, 4 keer 
per jaar, iedere 10e partij, per 100 ton, conform GMP formule etc.) en of dit een sneltest of 
geaccrediteerde methode 
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