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1. Referentie erkenning/toelating in KB 16 januari 2006
Bijlage III. 8.9. 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.

2. Activiteit
Het gebruiken van voedermiddelen van dierlijke oorsprong volgens de bepalingen van bijlage X,
hoofdstuk II, afdeling 4 , deel II van verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari
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.
Het gaat hier in het bijzonder over veehouders van niet-gemengde varkensbedrijven die melkproducten
(nevenproducten (bv. kaaswei), voormalige voedingsmiddelen (bv. yoghurt met een off-flavor, verkeerde
verpakking)) en rauwe melk die geen besmettelijke ziekten of residuen bevat (bv. een weigering van de
inkomende melk) gebruiken als veevoeder. De melkinrichting die deze producten levert, moet hiervoor ook
een specifieke toelating 8.8 bezitten. Het landbouwbedrijf mag maximaal 50 km van de melkinrichting
verwijderd zijn. Deze toelating is enkel vereist voor deze melk(producten) die enkel voldoen aan de
‘nationale normen’ vermeld in verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4, deel II en
is niet vereist wanneer de melk of de producten een behandeling van deel I ondergaan hebben of de
volgende onder deel II, punt 3, a) vermelde behandelingen; UHT, sterilisatie met Fc waarde min 3 of min
115°C gedurende min 15 minuten, pasteurisatie of sterilisatie gevolgd door een droogprocédé of een pH
verlaging tot pH < 6 gedurende minimum 1 uur.

3. Codes activiteitenboom
De volgende codes, opgenomen in de ‘activiteitenboom’ van het FAVV dienen gebruikt te worden voor
de identificatie van de activiteit in het aanvraagformulier (zie verder).
Plaatscode: PL42
Activiteitcode: AC103
Productcode: PR14

4. Wetgeving
Verordening (EG) Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002
(verordening dierlijke bijproducten).
Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 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.

5. Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag
Bij aanvraag tot toelating dienen de volgende documenten bij het aanvraagformulier (zie
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp) gevoegd te worden:
• Het aanvraagformulier ‘‘Afwijking voor het in de handel brengen van melk die overeenkomstig
nationale normen is verwerkt’ (te bekomen bij de provinciale controle eenheid van de
aanvrager). De veehouder bezorgt dit aanvraagformulier voor de toelating aan ofwel de
melkinrichting, die het volledige dossier indient bij de sector TRA van de betrokken PCE ofwel
is de veehouderij ook een inrichting waar melk verwerkt wordt op het bedrijf, die het volledige
dossier indient bij de sector PRI van de betrokken PCE

6. Voorwaarden
De volgende voorwaarden dienen vervult te zijn voor het bekomen van de toelating. Andere
wetgeving blijft echter eveneens van toepassing op de gebruikte producten zoals bv.
etiketteringseisen, contaminanten…
Bij iedere voorwaarde wordt er aangegeven welke van de hierboven vermelde wetgeving aan de basis
ligt (VO = verordening, KB = koninklijk besluit).
6.1. Infrastructuur
(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden
gereinigd.

6.2. Uitrusting
(VO 183/2005 Bijlage III) Voeder- en drinkinstallaties worden zodanig ontworpen, gebouwd en
geplaatst dat het gevaar van verontreiniging van voeder en water tot een minimum wordt beperkt.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) indien van toepassing dienen de koelwagens die voor het vervoer gebruikt
worden, zo ontworpen te zijn dat gedurende de gehele vervoerperiode de temperatuur op een
geschikt niveau kan worden gehandhaafd en dat de temperatuur kan worden gecontroleerd.
6.3. Exploitatie voorwaarden
6.3.1.Personeel
(VO 183/2005 Bijlage III) De persoon die verantwoordelijk is voor het voederen en behandelen van
dieren beschikt over de nodige vaardigheden, kennis en bekwaamheid.
6.3.2.Organisatie
(VO 183/2005 Artikel 4) Bij het voederen van voedselproducerende dieren nemen de veehouders
maatregelen en passen zij procedures toe om het risico op biologische, chemische en fysische
verontreiniging van diervoeders, dieren en dierlijke producten zo gering te houden als redelijkerwijs
haalbaar is.

(VO 183/2005 Artikel 5) Veehouders betrekken en gebruiken alleen diervoeders van inrichtingen die in
overeenstemming met VO 183/2005 geregistreerd en/of erkend zijn.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid en de voederapparatuur worden regelmatig grondig
gereinigd om te voorkomen dat er gevaren ontstaan. Voor reiniging en sanering van de productieeenheden gebruikte chemicaliën worden volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt en gescheiden van
het diervoeder en de voederplaatsen opgeslagen.
(VO 183/2005 Bijlage III) Er is een systeem voor ongediertebestrijding om de toegang van schadelijke
organismen tot de productie-eenheid onder controle te houden teneinde de kans op verontreiniging
van het voeder, het strooisel of de diereenheden zo klein mogelijk te maken.
(VO 183/2005 Bijlage III) De gebouwen en de voederapparatuur worden schoongehouden.

(VO 183/2005 Bijlage III) Er zijn systemen aanwezig om mest, afval en andere mogelijke bronnen van
verontreiniging van het diervoeder op gezette tijden te verwijderen.

(VO 183/2005 Bijlage III) Het in de productie-eenheid gebruikte diervoeder en strooisel wordt vaak
ververst en mag niet beschimmelen.
(VO 183/2005 Bijlage III) Diervoeder wordt gescheiden van chemische stoffen en andere voor
diervoeder verboden producten opgeslagen. De opslagruimten en recipiënten zijn schoon en droog
en, waar nodig, worden er passende maatregelen ter bestrijding van schadelijke organismen
genomen. De opslagruimten en -recipiënten worden op gezette tijden gereinigd om onnodige
kruisverontreiniging te voorkomen.

(VO 183/2005 Bijlage III) Zaad wordt correct opgeslagen, op een zodanige wijze dat er geen dieren bij
kunnen komen.
(VO 183/2005 Bijlage III) Gemedicineerde en niet-gemedicineerde diervoeders, bestemd voor
verschillende diersoorten of -categorieën, worden op een zodanige wijze opgeslagen dat het risico
van vervoedering aan dieren waarvoor zij niet zijn bestemd, wordt beperkt.
(VO 183/2005 Bijlage III) Het voederdistributiesysteem op het bedrijf is zodanig dat het juiste voeder
op de juiste bestemming komt. Bij de distributie en voedering wordt het diervoeder zodanig
gehanteerd dat er geen verontreiniging optreedt door verontreinigde opslagruimten en apparatuur.
Niet-gemedicineerde diervoeders worden gescheiden van gemedicineerde diervoeders gehanteerd
om verontreiniging te voorkomen.
(VO 183/2005 Bijlage III) Voertuigen en apparatuur die op het bedrijf ten behoeve van het voederen
worden gebruikt, worden op gezette tijden gereinigd, met name wanneer zij worden gebruikt voor het
afleveren en distribueren van gemedicineerde diervoeders.
(VO 183/2005 Bijlage III) Drinkwater en water voor aquacultuur is van een passende kwaliteit voor de
dieren. Indien er reden tot bezorgdheid over verontreiniging van dieren of dierlijke producten door
water is, worden er maatregelen genomen om de gevaren te evalueren en tot een minimum te
beperken.
(VO 183/2005 Bijlage III) Drinkinstallaties worden, voorzover mogelijk, op gezette tijden gereinigd en
onderhouden.
(VO 1069/2009 artikel 31) Dierlijke bijproducten die bestemd zijn om aan landbouwhuisdieren te
worden vervoederd, mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij uitsluitend bestaan uit
ander categorie 3-materiaal dan bedoeld in artikel 10, onder n), o) en p).
(VO 1069/2009 artikel 31) Melkproducten die bestemd zijn om aan landbouwhuisdieren (varkens) te
worden vervoederd, mogen slechts gebruikt worden indien zij afkomstig zijn van een ‘melkinrichtingen’
of ‘inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf’ die over een toelating 8.9 beschikt.
(VO 142/2011 Bijlage IV) Het verwijderen van dierlijke bijproducten, inclusief (bloed en) melk via de
afvalwaterstroom is verboden.
(VO 142/2011 Bijlage IV) Categorie 3-materiaal bestaande uit centrifuge- en separatorslib mag wel via
de afvalwaterstroom worden verwijderd, op voorwaarde dat het een in bijlage X, hoofdstuk II, afdeling
4, deel III, van VO 142/2011 bedoelde behandeling voor centrifuge- en separatorslib heeft ondergaan.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) De dierlijke bijproducten of afgeleide producten van dierlijke bijproducten
worden verzameld en vervoerd in gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of
voertuigen.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Tenzij voertuigen en recipiënten bestemd zijn voor het vervoeren van
bijzondere afgeleide producten van dierlijke bijproducten op zodanige wijze dat er geen gevaar voor
versleping bestaat (dedicated), moeten zij met name:
a) schoon en droog zijn voor gebruik, en

b) voor zover nodig na elk gebruik gereinigd, gespoeld en/of ontsmet te worden om versleping te
voorkomen.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten specifiek
bestemd worden voor het vervoer van een bepaald afgeleid product van dierlijke bijproducten, voor
zover dat nodig is om versleping te voorkomen. Recipiënten die opnieuw kunnen worden gebruikt,
mogen evenwel worden gebruikt, mits het FAVV voor dat gebruik toestemming heeft verleend:
a) voor het vervoeren van verschillende afgeleide producten van dierlijke bijproducten, mits zij na
elk gebruik worden gereinigd en ontsmet zodat versleping wordt voorkomen;
b) voor het vervoer van de in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde
dierlijke bijproducten of afgeleide producten na het gebruik ervan voor het vervoer van voor
menselijke consumptie bestemde producten, onder omstandigheden die versleping
voorkomen.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig de wetgeving van de Unie
worden verwijderd door verbranding of volgens een andere methode.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) de melk, melkproducten of melkderivaten worden in geïsoleerde gekoelde
recipiënten wordt vervoerd, tenzij de risico’s op andere manieren kunnen worden beperkt door de
kenmerken van het materiaal.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Zendingen dierlijke bijproducten of afgeleide producten van dierlijke
bijproducten moeten identificeerbaar zijn en tijdens het verzamelen op de plaats van oorsprong alsook
tijdens het vervoer gescheiden en identificeerbaar blijven.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Op de voedermiddelen van dierlijke oorsprong moet tijdens het vervoer en
de opslag op de verpakking, de recipiënt of het voertuig een etiket worden aangebracht waarop:
a) duidelijk de categorie afgeleide producten wordt aangegeven, en
b) de volgende woorden zijn afgedrukt, zodanig dat deze op de verpakking, de recipiënt of het
voertuig, naargelang het geval, zichtbaar en leesbaar zijn:
I.

voor melk, melkproducten, melkderivaten, biest en biestproducten: „Niet voor menselijke
consumptie”.

(VO 142/2011 Bijlage X) Melk, melkproducten en melkderivaten die onder de definitie van categorie 3materiaal vallen, als bedoeld in artikel 10, onder e), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, met
uitzondering van centrifuge- of separatorslib en melk, melkproducten en melkderivaten als bedoeld in
artikel 10, onder f) en h), van die verordening mogen worden geleverd en gebruikt als
voedermiddelen:
a) in de betrokken lidstaat,
i) indien het gaat om afgeleide producten, met inbegrip van wit water, die in aanraking
zijn geweest met melk die alleen gepasteuriseerd is overeenkomstig bijlage III, sectie
IX, hoofdstuk II, punt II.1, onder a), bij Verordening (EG) nr. 853/2004, en wei,
afkomstig van niet-warmtebehandelde melkproducten, die pas 16 uur na het
stremmen van de melk is afgetapt en die alleen als voeder mag worden geleverd als
de pH minder dan 6,0 bedraagt, op voorwaarde dat de afgeleide producten worden
verzonden naar een beperkt aantal toegelaten veehouderijen, dat is vastgesteld op
grond van de risicobeoordeling voor best- en worse-casescenario’s die door de

betrokken lidstaat is uitgevoerd bij de opstelling van de rampenplannen voor
epizoötieën, met name mond-en-klauwzeer;
ii) indien het gaat om rauwe producten, met inbegrip van wit water dat in aanraking is
geweest met rauwe melk en andere producten waarvoor de onder a) en b) i),
bedoelde behandelingen niet kunnen worden gegarandeerd, op voorwaarde dat zij
worden verzonden naar een beperkt aantal toegelaten veehouderijen, dat is
vastgesteld op grond van de risicobeoordeling voor best- en worse-casescenario’s die
door de betrokken lidstaat wordt uitgevoerd bij de opstelling van de rampenplannen
voor epizoötieën, met name mond-en-klauwzeer, mits de op de toegelaten
veehouderijen aanwezige dieren alleen kunnen worden verplaatst:
— rechtstreeks naar een slachthuis in dezelfde lidstaat, of
— naar een ander agrarisch bedrijf in dezelfde lidstaat, waarvoor de
bevoegde autoriteit garandeert dat voor mond-en-klauwzeer vatbare dieren
het bedrijf alleen kunnen verlaten, hetzij rechtstreeks naar een slachthuis in
dezelfde lidstaat, hetzij, indien de dieren verzonden zijn naar een agrarisch
bedrijf dat de in punt ii) bedoelde producten niet vervoedert, na een wachttijd
van 21 dagen na aankomst van de dieren.
(VO 142/2011 Bijlage X) Categorie 3-materiaal bestaande uit centrifuge- of separatorslib moet een
warmtebehandeling hebben ondergaan van ten minste 60 minuten bij 70 °C of ten minste 30 minuten
bij 80 °C, voordat het in de handel mag worden gebracht om aan landbouwhuisdieren te vervoederen.
6.3.3.Kwaliteitscontrole
6.3.4.Documenten
(VO 142/2011 Bijlage VIII) de dierlijke bijproducten of afgeleide producten van dierlijke bijproducten
(de voedermiddelen) moeten tijdens het vervoer de vergezeld gaan van een handelsdocument dat is
opgesteld overeenkomstig het in Verordening 142/2011 bijlage VIII, hoofdstuk III vastgestelde model
of, wanneer deze verordening dat voorschrijft (invoer), een gezondheidscertificaat.
Opmerking: het hierboven vermelde model kan bij afwijking, en voor vervoer binnen België, niet
gebruikt worden zolang het handelsdocument maar alle informatie bevat die vermeld is bij opmerking
f) van punt 6 van hoofdstuk III van bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 142/2011.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Indien er een handeldocument noodzakelijk is moet het handelsdocument
ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee afschriften). Het origineel gaat
samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het bewaren. De producent en
de vervoerder bewaren ieder een afschrift.
(VO 142/2011 Bijlage VIII) Registers en aanverwante handelsdocumenten of gezondheidscertificaten
worden ten minste twee jaar bewaard.
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