Directieverklaring
GMP+ diervoedersector
De directieverklaring als bedoeld in par. 4.1.1. van GMP+ standaard diervoedersector, behorende bij
Verordening POV erkenningsregeling GMP+ diervoedersector dient ten minste het volgende te bevatten:
De directeur B. Vos namens de directie van VKV Service B.V verklaart:


Dat een adequaat kwaliteitsbeleid noodzakelijk is om (bij voortduring) waarborgen te bieden ten
aanzien van de productveiligheid voor mens, dier en milieu.



Al het noodzakelijke te doen om er voor te zorgen dat de productiecondities en producten van de
onderneming waarvan hij/zij de directie voert, te allen tijde voldoen aan de eisen in wet en
regelgeving en aan de eisen die gesteld worden in de GMP+ regeling diervoedersector.



Zich te realiseren dat een zorgvuldige kwaliteitsborging onmisbaar is om calamiteiten te
voorkomen en daarmee de nadelige gevolgen voor de afnemers en ketenpartijen te voorkomen.



Zich verantwoordelijk weet voor een optimale invulling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid door
voorwaarden in de onderneming te scheppen voor een optimale uitvoering van de hiervoor
noodzakelijke werkzaamheden en hoge prioriteit te geven aan het kwaliteitsbewust denken en
handelen van alle betrokken medewerkers in de onderneming.



Zich te realiseren dat er sprake kan zijn van wettelijke aansprakelijkheid.



Een kwaliteitsfunctionaris te hebben aangesteld die er op moet toezien dat het in
overeenstemming met de GMP+ regeling diervoedersector geformuleerde kwaliteitsbeleid naar
behoren wordt uitgevoerd. De kwaliteitsfunctionaris heeft de bevoegdheid om, zonodig in overleg
met de directie, maatregelen te nemen waar de andere medewerkers zich aan moeten
conformeren, die er toe leiden dat de noodzakelijke maatregelen op kwaliteitsgebied worden
genomen en eventuele onvolkomenheden worden geëlimineerd dan wel worden voorkomen.



Er zorg voor te dragen dat alle betrokken medewerkers bekend zijn met de doelstelling van het
kwaliteitsbeleid en de inhoud van kwaliteitsborging binnen het bedrijf en zich kwaliteitsbewust
gedragen.



De volle verantwoordelijkheid te nemen om de in de GMP+ regeling voorgeschreven actie(s) te
ondernemen wanneer – ondanks alle voorzorgmaatregelen – geleverde producten niet conform
de bepalingen van de GMP+-regeling zijn voortgebracht;



Zich te realiseren dat, indien naar het oordeel van het Productschap Diervoeder de recall van
producten in onvoldoende mate adequaat wordt uitgevoerd, het PDV deze producten uit de
voedselketen zal (laten) verwijderen op kosten van de betrokkene.
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