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Korte omschrijving

Gebruik melk en melkproducten
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Gebruiken
AC103
Product
Melk en melkproducten die overeenkomstig nationale
PR14
normen zijn verwerkt en waarvoor een afwijking werd
gegeven
E/T/R
Toelating
8.9
Formaat n° E/T
AER/PCE/XXXXXX
Autocontrolegids
Geen gids
Volgende melk, melkproducten en melkderivaten (=MMM) mogen als voeder voor varkens gebruikt worden
op voorwaarde dat op het landbouwbedrijf die de MMM ontvangt geen enkele verwerking/behandeling van
de betrokken MMM plaats vindt (= in toepassing van VO 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4, deel II)
:
- 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.
Ook gemengde bedrijven mogen deze MMM ontvangen. Let wel: ze mogen enkel aan de varkens
vervoederd worden.
De volgende inrichtingen mogen deze MMM leveren op voorwaarde dat zij over de toelating 8.8 beschikken
en geregistreerd zijn als fabrikant voedermiddelen:
- Melkinrichtingen (erkenning 4.1: zie PAP-fiche ACT 094)
- Fabrikanten levensmiddelen met rauwe melk (erkenning 4.3: zie PAP-fiche ACT 096)
- Inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf (toelating 4.3: zie PAP-fiches ACT 322, 323, 324 en
325)
Deze 3 soorten inrichtingen worden hierna de ‘melkverwerkingsinrichtingen’ genoemd.
Toelating 8.9. is niet vereist wanneer de MMM een van volgende behandelingen hebben ondergaan:
- UHT;
- sterilisatie die toelaat om een minimum Fc waarde van 3 te bereiken of minimum 115°C gedurende
minimum 15 minuten;
- pasteurisatie of sterilisatie gevolgd door een droogprocédé of een pH verlaging tot pH < 6 gedurende
minimum 1 uur.
Indien de operator MMM ontvangt zoals bedoeld in punt 3 b) ii) van bijlage X, hoofdstuk II, afdeling II van
Verordening 142/2011 (= groep 3) kunnen de varkens alleen in een Belgisch slachthuis geslacht worden.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
Boerderij – varkens:
PL42: Landbouwbedrijf.
AC28: Houden.
PR118: Varkens.
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.
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Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating):
PL42: Landbouwbedrijf.
AC43: Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf.
PR12: Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten andere
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005.
Reglementaire basis
1. Koninklijk Besluit 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.
2. Verordening (EU) Nr 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad
wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens
krachtens die richtlijn.
3. Verordening (EG) Nr 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
De gegevens (naam, adres, …) van de melkverwerkingsinrichting.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Bezoek ter plaatse: niet verplicht.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Zie dienstnota CONT/2017/04 voor vermeldingen op de toelatingsbrief.
Als bijlage bij de toelatingsbrief wordt steeds de informatiefiche van mond- en klauwzeer toegevoegd (zie
website FAVV: Dierlijke productie/dierengezondheid -> Dierengezondheid -> Mond- en klauwzeer ->
Praktische fiche -> Mond- en klauwzeer).
volgende link: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/fichesepidemische/_documents/201409_FP_Mond-en-klauwzeer_nl.pdf ).
Autocontrole
Financiering
Facturatiesector = primaire productie
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