Toelatingsvoorwaarden voor controlepunten voor de invoer van diervoeder (middelen
van plantaardige oorsprong)
Bijlage III.19.1. bij het 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
Activiteit : Het invoeren van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit derde landen die
onderworpen zijn aan de officiële controles van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong in
het kader van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders
en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. »
Activiteitencode :
PL102 Controlepunt
AC46 Invoer of handelsverkeer IN
PR222 Dierenvoerders van niet dierlijke oorsprong
Wetgeving :
Artikel 4 van verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering
van Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en
levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG
Artikel 8 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus
2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders
en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met met het risico van
verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009.
Voorwaarden :
De volgende voorwaarden dienen vervult te zijn voor het bekomen van de toelating.
a) voldoende personeel met de geschikte kwalificatie en ervaring om de voorgeschreven
controles op zendingen uit te voeren;
b) geschikte voorzieningen voor het uitvoeren van de vereiste controles door de bevoegde
autoriteit;
c) de mogelijkheid om, waar nodig, in een overdekte ruimte te lossen en te bemonsteren
voor analyse;
d) loshulpmiddelen en geschikte apparatuur voor het nemen van monsters voor analyse;
e) gedetailleerde instructies betreffende de monsterneming voor analyse en de verzending
van de genomen monsters voor analyse naar een krachtens artikel 12, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 882/2004 aangewezen laboratorium;

f) voorzieningen voor de opslag van zendingen (en zendingen in containers) in geschikte
omstandigheden gedurende de periode dat zij, in voorkomend geval, in afwachting van de
onder e) bedoelde analyse worden vastgehouden, en voldoende opslagruimten, met inbegrip
van koel- en vrieshuizen, voor gevallen waarin gezien de aard van de zending een
gecontroleerde temperatuur vereist is;
g) een aangewezen laboratorium dat de onder e) bedoelde analyse kan uitvoeren en
zodanig gelegen is dat de monsters er binnen korte tijd naar kunnen worden vervoerd.

