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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Certificatie Schema 

Burgstraat 12 

4283 GG 

Giessen 

Nederland 

FCA Certificatieregeling, CC-01 
Autocontrolegids dierenvoeders G-001, CC-00 

 

Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

FCA Productie- Groep A: 

productie van diervoeders 

FCA Certificatieregeling, CC-01 

- inspectie van processen 

- testen van producten 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

FCA OVOCOM: BC-02 

FCA Productie - Groep B: 

productie van ‘te 

verwerken nevenstromen’ 

FCA Certificatieregeling, CC-01 

- inspectie van processen 

- testen van producten 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

FCA OVOCOM: BC-02 

 
1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2 
2 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
3 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

FCA Diensten - Groep A: 

handel in diervoeders en 

‘te verwerken 

nevenstromen’ 

FCA Certificatieregeling, CC-01 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

FCA OVOCOM: BC-03 

FCA Diensten -Groep B: 

op- en overslag van 

diervoeders en ‘te 

verwerken nevenstromen’ 

FCA Certificatieregeling, CC-01 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

FCA OVOCOM: BC-04 

FCA Diensten - Groep C: 

wegvervoer van 

diervoeders en ‘te 

verwerken neven-stromen’ 

FCA Certificatieregeling, CC-01 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

FCA OVOCOM: BC-05 

Productie van 

mengvoeders, 

voormengels, voeder-

middelen en/of 

toevoegingsmiddelen 

Autocontrolegids dierenvoeders G-001, CC-00 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

Autocontrolegids 

Dierenvoeders G-001;  

AC-02 

Handel in mengvoeders, 

voormengsels, voeder-

middelen en/of 

toevoegingsmiddelen 

Autocontrolegids dierenvoeders G-001, CC-00 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

Autocontrolegids 

Dierenvoeders G_001;  

AC-03 

Op- en overslag van 

dierenvoeders 

Autocontrolegids dierenvoeders G-001, CC-00 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

Autocontrolegids 

Dierenvoeders G_001;  

AC-04 

Wegtransport van 

dierenvoeders 

Autocontrolegids dierenvoeders G-001, CC-00 

- inspectie van processen 

- audit van ondersteunend voederveiligheidssysteem 

Autocontrolegids 

Dierenvoeders G_001;  

AC-05 

Inkoop, verkoop, opslag en 

transport van 

gewasbeschermings-

middelen 

Certificatieschema CDG 
- inspectie van processen 
- audit van ondersteunend managementsysteem 

                                                                          (NAP-0075) 

CDG Certificatieschema 

CDG interpretatie document 

– behorende bij de CDG 

norm 

 


