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Korte omschrijving

Melkinrichting verkoop feed
Beschrijving
Code
Plaats
Fabrikant
PL43
Activiteit
In de handel brengen
AC102
Product
Melk en melkproducten die overeenkomstig nationale
PR14
normen zijn verwerkt en waarvoor een afwijking werd
gegeven
E/T/R
Toelating
8.8
Formaat n° E/T
AER/<LCE>/000000
Autocontrolegids
Autocontrolegids Dierenvoeders
G-001
Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie
G-002
Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie
G-005
‘Melkinrichtingen’, ‘fabrikanten levensmiddelen met rauwe melk’ en ‘inrichtingen waar melk wordt verwerkt op
het bedrijf’ die hun bijproducten van melk, melkproducten en melkderivaten als voedermiddel rechtstreeks
leveren aan veehouders voor de vervoedering aan veedieren zonder een bijkomende voorafgaande
verwerking cfr. VO 1069/2009, dit in toepassing van VO 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4, deel II.
Betrokken producten:
- nevenproducten die ontstaan bij de productie van melkproducten (bvb kaaswei, overschotten roomijs
afkomstig van de opstart en het afronden van de productie)
- voormalige voedingsmiddelen (niet meer geschikt voor humane consumptie omwille van een
commercieel probleem/ productieprobleem/ verpakkingsgebrek/…bvb yoghurt met smaakafwijking)
- rauwe melk welke geen besmettelijke ziekten of residu’s bevat.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
Minstens 2 verplichte activiteiten zijn vereist, namelijk enerzijds
ACT 094: Melkinrichting
PL43 - Fabrikant
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken
PR141 - Zuivelproducten
of
ACT 096: Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk
PL43 - Fabrikant
AC41 - Vervaardiging om in de handel te brengen
PR53 - Levensmiddelen op basis van rauwe melk
of
ACT 324: Boerderij - hoevezuivel melk koe
PL42 - Landbouwbedrijf
AC42 - Vervaardiging voor directe verkoop
PR145 - Zuivelproducten op basis van koemelk
of
ACT 322: Boerderij - hoevezuivel rauwe melk koe
PL42 - Landbouwbedrijf
AC42 - Vervaardiging voor directe verkoop
PR143 - Zuivelproducten op basis van rauwe koemelk
of
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ACT 325: Boerderij - hoevezuivel melk ander dier dan koe
PL42 - Landbouwbedrijf
AC42 - Vervaardiging voor directe verkoop
PR144 - Zuivelproducten op basis van melk van andere dieren dan koeien
of
ACT 323: Boerderij - hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe
PL42 - Landbouwbedrijf
AC42 - Vervaardiging voor directe verkoop
PR142 - Zuivelproducten op basis van rauwe melk van andere dieren dan koeien
EN anderzijds
ACT 251: Fabrikant voedermiddelen
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardiging
PR96 - Voedermiddelen
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT.
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
NVT.
Reglementaire basis
K.B. van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Verordening (EG) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in de
Verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
- Aanvraagformulier ‘Afwijking voor het in de handel brengen van melk die overeenkomstig nationale normen
is verwerkt’ (zie omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder
bij veehouders onder nationale voorwaarden (PCCB/S1/CKS/1440815)).

- Een lijst van een beperkt aantal varkenshouderijen naar welke de melkinrichting of de fabrikant
levensmiddelen met rauwe melk of de inrichting waar melk wordt verwerkt op het bedrijf de producten
bedoeld in bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4, deel II, punt 3, b, i) en ii) van Verordening (EG) nr. 142/2011
wenst te verzenden + alle aanvragen van de varkenshouderijen voor een toelating 8.9, indien deze
varkenshouderijen bovenstaande producten wensen te ontvangen.
Voor de producten die vallen onder bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4, deel II, punt 3 a) is er geen lijst van
veehouderijen nodig.
- Een beschrijving van de warmtebehandeling die de producten ondergaan per type product.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Niet verplicht.
Bedrijf nog niet toegelaten: eerste inspectiebezoek:
check-list:
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TRA 3126
Bedrijf toegelaten: inspectiebezoek na voorwaardelijke toelating:
check-list:
TRA 3126
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders
onder nationale voorwaarden (PCCB/S1/CKS/1440815).
Dienstnota CONT/2017/04/1449784 met betrekking tot toelating 8.8 (melkproducten verkoop feed) en
toelating 8.9 (gebruik melk en melkproducten) in het kader van het verzenden en gebruik van melkproducten
als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden.
Autocontrole
Gids G-001 vanaf versie 1.
Gids G-002 vanaf versie 1.
Gids G-005 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector: toelevering landbouw – producenten van diervoeders
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het geproduceerd tonnage.
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