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Norm /  
Normatief document 

Certificatieschema1 

FAMI-QS Code of 
practice 

European Feed Additives and Premixtures Quality System (FAMI-QS) voor de clusters en 
categorieën: 
 
2. Voedsel- en diervoederverwerking: 
 -  categorie D, Diervoederproductie (functionele diervoederingrediënten,   

 speciale aanvullende diervoeders, speciale aanvullende dieetvoeders) 
4. Detailhandel, transport en opslag: 
 -  categorie F, Distributie (Handel) 
6. Biochemisch: 
 -  categorie K, Productie van (bio)chemicaliën (diervoederadditieven en   

 voormengels) 
 
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003                                                      (IAF-0221) 

European Code to good 
practice for the collection, 
transport, storage, 
trading and industrial 
manufacturing of safe 
feed/food materials 

European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC-GTP) feed/food assurance 
scheme for the clusters and categories: 
 
2.   Food and feed Processing: 
      -    category D, Feed production (feed materials derived from oil seed crushing, 

vegetable oil refining, starch processing, biodiesel processing and malt production) 
4.   Retail, transport and storage: 
       -    category F, Distribution (collection, storage, trade and transport of safe  
       feed/food ingredients; Module Trading) 
        -    category G, Provisions of Transport and Storage Services  (collection, storage,  
        trade and transport of safe feed/food ingredients; Modules Collection, Storage and  
        Transport) 
 
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003                                                       (EA-0244) 

BRL SVMS 007 Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen 
 
Initiële audit: 
 - fase 1 vooronderzoek op bedrijfslocatie 
 - fase 2 organisatie- en projectlocatie 
 
Jaarlijks toezicht: 
 - audit organisatie 
 - onaangekondigde audits projectlocatie                                                   (NAP-0031) 

 

 
1 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
1 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 

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

