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AC-05: Wegtransport van diervoeders
1. Inleiding
In dit document ‘AC-05: Wegtransport van diervoeders’ wordt ingegaan op de specifieke
voedselveiligheidsaspecten bij het wegtransport van diervoeders zijnde het transport van:
- Voedermiddelen;
- Toevoegingsmiddelen;
- Voormengsels;
- Mengvoeders.
De bepalingen opgenomen in de documenten ‘AC-00: Inleiding’ en ‘AC-01: Algemene bepalingen’ zijn
tevens van kracht.
De vervoersovereenkomsten voor rekening van derden zijn onderworpen aan de bepalingen van het
‘Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal Vervoer van goederen over de weg (CMR)’
en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het wegvervoer van goederen.
Tenzij op schriftelijke wijze anders wordt vermeld:
-

Is de afzender verantwoordelijk voor het laden van de goederen;
Is de afnemer verantwoordelijk voor het lossen van de goederen;
De transporteur is verantwoordelijk voor de stuwing van de goederen, voor zover dit nodig is.

Indien de onderneming andere activiteiten dan transport verricht die vallen binnen het
toepassingsgebied van de ‘AC-‘ documenten (bvb. handel) dan dient ook voor deze activiteiten aan de
bepalingen vermeld in dit document en met betrekking tot zijn activiteiten voldaan te worden.

2. Toepassingsgebied
Ieder transport van diervoeders, zowel voor eigen rekening als voor derden, valt onder de toepassing
van dit document. Uitzonderingen hierop zijn:
-

Het transport door de primaire producent van diens primaire producten (granen, bieten,
erwten, enz.);
- Transport door een loonwerker op voorwaarde dat het transport rechtstreeks verbonden is
aan de oogstactiviteit (bvb. transport van het geoogste veld naar de afnemer) en gebeurt in
opdracht van de primaire producent (opdrachtgever). Van zodra de loonwerker transport
verricht dat los staat van de oogstactiviteiten of voor een opdrachtgever die niet de primaire
producent is van het te vervoeren product, valt hij onder de bepalingen van dit document
(bvb. transport van een opslagplaats naar de afnemer).
De transporteurs van diervoeders dienen de bepalingen opgenomen in dit document ‘AC-05:
Wegtransport van diervoeders’ te respecteren.
Bedrijven die een fijndoseertoestel gebruiken, moeten bij de levering van gemedicineerde diervoeders
eveneens voldoen aan het document ‘AT-13: Procedure voor het gebruik van een fijndoseertoestel’.
Indien de transporteur ook andere activiteiten uitoefent die vallen onder het toepassingsgebied van
een ander ‘AC-‘document dan dient ook voor deze activiteiten aan de bepalingen van dit document
voldaan te worden.
Voorbeeld toepassingsgebied voor een transporteur
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Een transporteur dient de documenten ‘AC-00: Inleiding’, ‘AC-01: Algemene bepalingen’ en ‘AC05: Wegtransport van diervoeders’ toe te passen.

Een aantal voorwaarden uit de documenten van de ‘AT-’ serie moeten in beschouwing genomen
worden binnen de organisatie van iedere onderneming of zijn van toepassing van zodra een aantal
specifieke activiteiten worden uitgeoefend:
-

‘AT-01:
‘AT-02:
‘AT-03:
‘AT-04:
‘AT-06:

Wetgeving’;
Meldingsplicht’;
Normen-, actiedrempel en meldingslimietentabel’;
Praktische uitvoering van het HACCP-plan’;
Wegtransport’.

Het kan voorkomen dat het transport van bepaalde voedermiddelen van dierlijke oorsprong niet
combineerbaar is met transport van voeders voor herkauwers. De voorschriften specifiek verbonden
met transport van dierlijke bijproducten of verwerkte producten staan vermeld in het document ‘AT06: wegtransport’.

3. Onderaanneming van een transportopdracht
Indien de transporteur een opdracht uitbesteedt aan een transportbedrijf uit een EU-lidstaat, dan
moet deze inrichting bij de bevoegde autoriteiten geregistreerd zijn (volgens de Verordening (EG)
nr. 183/2005) voor transport van diervoeders.
Een evaluatie van de leveranciers kan een nodige maatregel blijken te zijn om de voedselveiligheid en
de kwaliteit van de aankopen van diensten te waarborgen. Het bedrijf zal regelmatig een evaluatie
uitvoeren van zijn dienstenleveranciers.

4. Reiniging van de laadruimte
Voorafgaand aan het laden van een diervoeder moet worden vastgesteld welke de voorgaande lading
was. Afhankelijk van de voorgaande lading dient een aangepaste reiniging uitgevoerd te worden. De
reiniging dient zodanig te gebeuren dat besmetting van het lot diervoeders door het voorgaande
product uitgesloten is. De reiniging gebeurt bij voorkeur zo vlug mogelijk na het lossen.
Transportverbod
In sommige gevallen moet de weigering voor het vervoeren van een product in beschouwing
worden genomen, teneinde een mogelijke toekomstige verontreiniging van het diervoeder te
voorkomen.
De beslissing om een product al dan niet te vervoeren moet worden gebaseerd op:
-

de gevarenbeoordeling uitgevoerd door het bedrijf;
de contractuele overeenkomsten bvb. met de opdrachtgever (bvb. naleving van een
lastenboek).

Indien het bedrijf een lijst opstelt van « verboden producten voor transport in een laadruimte die
eveneens bestemd is voor het vervoeren van diervoeders », kan men ook een specifieke procedure
opstellen die gericht is op het saneren van een dergelijke ruimte na een eventueel verboden
transport.
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Afhankelijk van de voorgaande lading dient één van volgende reinigingen te worden uitgevoerd:
-

A: droge reiniging (borstel, luchtdruk);
B: reiniging met water;
C: reiniging met water en reinigingsmiddel;
D: reiniging met water, reinigingsmiddel en desinfectiemiddel.

Na elke reiniging dient een visuele controle te worden uitgevoerd van de laadruimte, op voorwaarde
dat dit op een voor de controleur veilige manier kan gebeuren.
Het resultaat van deze beoordeling dient te worden geregistreerd.
Voor belading van het diervoeder verzekert de transporteur er zich van dat de laadruimtes en het zeil
schoon zijn. Hiermee wordt minimaal bedoeld:
-

droog;
vrij van geur van voorgaande ladingen;
vrij van restanten van voorgaande ladingen.

Transport van een niet-conform diervoeder
Bij het vervoeren van diervoeders gaat men er gewoonlijk van uit, dat het bedrijf dat het
transport uitvoert een conform lot heeft geladen. Een transportbedrijf heeft normaal gezien niet
de middelen om een eventuele non-conformiteit op te merken, tenzij deze flagrant is en visueel
detecteerbaar (mengsel van producten, aanwezigheid van vreemde elementen of grote
hoeveelheid insecten, enz.).
Een transportbedrijf heeft normaal gezien niet de middelen om een eventuele non-conformiteit
op te merken, tenzij deze flagrant is en visueel detecteerbaar (mengsel van producten,
aanwezigheid van vreemde elementen of grote hoeveelheid insecten, enz.).
Het kan gebeuren dat er bijkomende informatie beschikbaar is (vóór, gedurende of na het
transport) waaruit blijkt dat het vervoerde product niet conform zou zijn. Men moet deze
informatie in overweging nemen, evalueren in welke mate zij de initiële beoordeling van het
bedrijf wijzigt en onderzoeken of de gewoonlijk toegepaste procedures voldoende zijn. In
dergelijk geval kan het aanbevolen zijn om de opdrachtgever te verwittigen.

5. Traceerbaarheid
De transportvolgorde moet worden bijgehouden. De manier waarop dit gebeurt wordt overgelaten
aan de keuze van de transporteur (bvb. vrachtbrief, rittenstaat).
Deze gegevens moeten gearchiveerd en bijgehouden worden overeenkomstig de minimale geldende
tijdsduur.
Versoepelingen wat betreft het bijhouden van de gegevens
De gegevens kunnen digitaal worden bijgehouden op voorwaarde dat ze vlot opvraagbaar zijn.
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Indien gedurende meerdere opeenvolgende vrachten hetzelfde diervoeder wordt vervoerd (bvb.
transport in het oogstseizoen) dan dienen de gegevens niet te worden bijgehouden per
individuele rit maar kan dat voor een welbepaalde periode gebeuren (bvb. 1x/dag).
Een transporteur die louter zakgoed vervoert dient geen gegevens met betrekking tot de
voorgaande ladingen bij te houden. Wel dienen de traceerbaarheidsgegevens ten allen tijde in
orde te zijn.

Indien de vervoerder laadruimtes vervoert die beheerd worden door de opdrachtgever (of een derde),
dan moet de opdrachtgever de registratie van de opeenvolgende ladingen in de laadruimte verzorgen
en zal de transporteur uitsluitend registreren welke opeenvolgende transporten hijzelf heeft
uitgevoerd.

6. Hygiëne tijdens het Transport
Indien verschillende diervoeders of een diervoeder en een niet-diervoeder samen worden
getransporteerd dan moet verzekerd zijn dat er geen vermenging van deze producten kan voorkomen.
Indien verschillende producten toch vermengd worden tijdens het transport, dan dient te zijn
vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen.
Tijdens het transport dient inregening of spatwater voorkomen te worden. Laadruimten uiteindelijk
bestemd voor transport van producten met bestemming diervoeders dienen, ook indien ze leeg zijn,
afgedekt te worden, opdat inregening of besmetting met uitwerpselen van vogels wordt voorkomen.
Behoudens de toepassing van andere wettelijke en/of commerciële eisen, mag er afgeweken worden
van het afgedekt transporteren van sommige vochtige goederen onder de volgende voorwaarden:
-

Deze afwijking moet opgenomen en gemotiveerd zijn in de gevarenanalyse van de
transporteur;
De opdrachtgever moet schriftelijk akkoord gaan met het niet afdekken van de producten.

Het afdekken van lege laadruimten is niet vereist wanneer de transporteur door middel van een
gevarenanalyse aantoont dat het niet afdekken geen risico’s voor besmetting van de toekomstige
lading met zich meebrengt. Deze evaluatie moet geregistreerd worden. De gevallen waarin het
afdekken van lege laadruimten niet vereist is, moeten vastgelegd worden en gecommuniceerd worden
aan de personeelsleden die dit eventueel moeten toepassen.
De onderdelen van de vrachtwagen die in contact komen met diervoeders (bvb. slangen, lospijpen)
moeten schoon zijn. Ook de buitenkant van het transportmiddel, inclusief chassis, moet schoon zijn en
vrij van resten van de voorgaande lading.
Recipiënten die dienen voor opslag en vervoer van de hieronder vermelde producten die bestemd zijn
voor gebruik in diervoeders, mogen niet gebruikt worden voor opslag of vervoer van andere
producten, tenzij deze voldoen aan de normen die van kracht zijn in de sector van de diervoeders.
Dit is van toepassing op de volgende diervoeders:
-

mengvetten;
plantaardige oliën;
van plantaardige oliën afgeleide producten.
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Indien er een risico van verontreiniging bestaat, moeten deze producten gescheiden worden
gehouden van elke andere lading.
Indien dit gescheiden gebruik niet mogelijk is, worden de recipiënten grondig gereinigd zodat ieder
spoor van het product verwijderd wordt, als die recipiënten eerder werden gebruikt voor producten
die niet voldoen aan de voorschriften die gelden in de sector van de diervoeders.
De toe te passen procedure moet schriftelijk vastgelegd zijn.
Dierlijke vetten die afgeleid zijn van categorie 3-materiaal moeten vervoerd en opgeslagen worden in
overeenstemming met de in Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgelegde geldende voorschriften (zie
‘AT-11: Dierlijke bijproducten’).

7. Transport van gemedicineerde diervoeders
De bepalingen uit Hoofdstuk IV van het KB van 21/12/2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders dienen
gerespecteerd te worden door ieder bedrijf dat in België gevestigd is. Volgende maatregelen zijn o.a.
van toepassing:
-

gemedicineerde diervoeders moeten rechtstreeks van de plaats van fabricage naar de
veehouder worden vervoerd;
de levering van gemedicineerde diervoeders moet geschieden in verpakkingen of recipiënten
die zodanig zijn gesloten dat de sluiting of de verzegeling bij het openen wordt verbroken en
zij niet opnieuw kunnen worden gebruikt;
de ontvangstsilo moet vooraf geledigd zijn;
het etiket van het gemedicineerde diervoeder moet bevestigd worden aan de inlaatopening
van de silo;
het begeleidende document dient te vermelden dat het etiket werden aangebracht op de
inlaatopening van de silo;
de voor het vervoer van gemedicineerde diervoeders gebruikte recipiënten en voertuigen
worden gereinigd voordat ze opnieuw worden gebruikt om te vermijden dat later een
ongewenste wisselwerking of verontreiniging zou optreden.

Indien de inmenging van het gemedicineerde voormengsel door een fijndoseertoestel bij levering van
het mengvoeder gebeurt, is het document ‘AT-13: Procedure voor het gebruik van een
fijndoseertoestel’ van toepassing.
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