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AC-00: Inleiding
1. Doel
Het doel van deze documenten is de bedrijven, betrokken bij de productie van diervoeders, een
instrument ter beschikking te stellen voor de implementatie van hun autocontrolesysteem.
Door het toepassen van deze eisen zal het Belgisch bedrijf zich in orde stellen met de reglementering
inzake autocontrole (KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen) en wordt er zo bijgedragen tot de voedselveiligheid.

2. Toepassingsgebied
Deze documentenreeks is van toepassing op bedrijven die diervoeders produceren, verhandelen, open/of overslaan of vervoeren over de weg.
Onder diervoeders wordt verstaan:
- voedermiddelen 1
- toevoegingsmiddelen
- voormengsels
- mengvoeders
De primaire productie behoort niet tot dit toepassingsgebied.
Zie Figuur 1 voor een schematisch overzicht van de diervoederkolom en het toepassingsgebied. De
verschillende schakels weergegeven in deze figuur vallen allen onder het toepassingsgebied van deze
documenten, uitgezonderd de primaire productie (plantaardig zowel als dierlijk).
Ieder bedrijf dat een diervoeder op de markt brengt, zelfs als het niet de hoofdactiviteit is, valt onder
het toepassingsgebied van de regels die zijn vastgelegd in deze documentenreeks.
Het Koninklijk Besluit van 14/11/2003 met betrekking tot autocontrole, laat ieder Belgisch bedrijf toe
een gids of meerdere gidsen te gebruiken om zijn autocontrolesysteem op te zetten. Voor de
diervoedersector bevatten de AC- en AT- documenten de technische vereisten.
De activiteiten die gelinkt zijn zowel aan diervoeders als aan andere sectoren (bvb. handel in granen
bestemd voor de humane voeding, maalderij, melkverwerking) kunnen ook behandeld worden in
andere gidsen. Een Belgisch bedrijf dat wenst te bepalen welke gids(en) van toepassing zijn voor wat
betreft zijn activiteiten, dient zicht te oriënteren aan de hand van document ‘CC-00: voorschriften voor
de certificatie van een autocontrolesysteem door een extern organisme’ (punt 7 en bijlage 1 van
document CC-00).
Een Belgisch bedrijf dat levensmiddelen produceert en tegelijkertijd een nevenstroom heeft naar de
diervoederindustrie kan onder het toepassingsgebied van deze documenten vallen.
Vanaf welk moment in de productie van een voedingsbedrijf zijn deze
documenten van toepassing?
Een voedingsbedrijf dat een stroom van producten produceert, bestemd voor de diervoedersector,
dient ten minste deze eisen toepassen vanaf het moment in de productieketen waarop de
(neven)stroom bestemd voor de diervoedersector ontstaat.
Bvb. Een suikerfabrikant produceert als nevenstroom bietenpulp. De eisen opgenomen in de
verschillende reglementeringen « diervoeders », zijn van toepassing vanaf het moment in het
1

vanaf 1/09/2010 en de toepassing van EU Ver. nr. 767/2009 houdt deze term ook de bioproteïnen in.
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productieproces waar de bietenpulp ontstaat.

Figuur 1: overzicht van de diervoederkolom

Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat naast de ‘primaire plantaardige productie’ en de
‘voedingsindustrie’ ook andere bedrijven voedermiddelen kunnen leveren aan de diervoederkolom
(bvb. ontginning (mineralen), agro-brandstoffen sector, farmaceutische sector)
Het is perfect mogelijk dat een bedrijf binnen het toepassingsgebied van deze documenten valt met
een hoofdactiviteit die niet gelinkt is aan de diervoedersector of de voedingssector. Deze stromen
werden voor de eenvoud niet gedetailleerd in de figuur.
Een bedrijf dient enkel de voorwaarden te volgen die van toepassing zijn op zijn activiteiten. Deze
voorwaarden staan beschreven in de verschillende documenten (zie punt 3). In functie van de
activiteiten (bvb. productie van gemedicineerde diervoeders of productie van voeders voor
gezelschapsdieren) moet het bedrijf bijkomend ook de meer specifieke documenten volgen. Deze
specifieke activiteiten zijn ook deel van het toepassingsgebied van deze documenten.

3. Gebruik van de documenten
3.1.

Gebruikers

De belangrijkste gebruikers zijn de bedrijven, genoemd in punt 2 (toepassingsgebied).
Naast deze gebruikers kunnen bijvoorbeeld auditoren, certificatie-instellingen, de overheid,
beheerders van autocontrolegidsen of andere geïnteresseerden deze documenten gebruiken.

3.2.

Inhoud
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De volledige documentenreeks bestaat uit 6 AC-documenten (van AC-00 tot AC-05) en 14 technische
documenten AT (van AT-01 tot AT-14).
AC-00

Inleiding

AC-01

Algemene bepalingen

AC-02

Productie van diervoeders

AC-03

Handel in diervoeders

AC-04

Op- en overslag van diervoeders

AC-05

Wegtransport van diervoeders

AT-01

Wetgeving

AT-02

Meldingsplicht

AT-03

Normen-, actiedrempel- en meldingslimietentabel

AT-04

Praktische uitwerking van het HACCP-plan

AT-05

Monitoring

AT-06

Wegtransport

AT-07

Productsteekkaart voor levensmiddelenbedrijven

AT-08

Versleping

AT-09

Beheersing mycotoxines

AT-10

Beheersing Salmonella

AT-11

Dierlijke bijproducten

AT-12

Productie van voeders voor gezelschapsdieren

AT-13

Procedure voor het gebruik van een fijndoseertoestel

AT-14

Richtwaarden voor gemedicineerde voeders

3.3.

Concreet gebruik

De documenten ‘AC-00: Inleiding’ en ‘AC-01: Algemene bepalingen’ moeten steeds worden toegepast.
Onderstaande tabel geeft aan welke andere documenten het bedrijf moet toepassen in functie van
zijn activiteiten. In de documenten van de ‘AC-‘ reeks staan verwijzingen naar andere documenten
(‘AT-‘) die eventueel van toepassing zijn.
Activiteiten
Productie van diervoeders

Documenten
AC-02: Productie van diervoeders

Handel in diervoeders

AC-03: Handel in diervoeders

Op- en overslag van diervoeders

AC-04: Op- en overslag van diervoeders

Wegtransport van diervoeders

AC-05: Wegtransport van diervoeders
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3.4.

Disclaimer
Bericht voor de gebruikers van deze documenten:

De redacteurs hebben ernaar gestreefd rekening te houden met alle van toepassing zijnde
reglementering. In het geval van divergentie tussen de inhoud van deze documenten en de
wettelijke bepalingen, primeren de wettelijke bepalingen op de inhoud van de documenten. Er
wordt de gebruikers bijgevolg aangeraden de evolutie van de reglementering altijd op te volgen.

Betekenis van het begrip « document »
De term “document” wordt vaak gebruikt. Aangezien het een vrij algemene term betreft, kan het
begrip verschillende betekenissen hebben.
-

Wanneer er wordt gerefereerd naar “dit document”, wordt het actuele document bedoeld.
Meestal wordt ook naar de precieze titel van het document verwezen om ieder risico op
verwarring te vermijden.

-

Wanneer er wordt gerefereerd naar “deze documenten” of naar “deze documentenreeks”,
dan wordt er gerefereerd naar die AC- en AT documenten die de eisen bevatten waaraan
het bedrijf dient te voldoen in het kader van zijn activiteiten.

-

In bepaalde gevallen kan het begrip “document” ook worden gebruikt om vb. een bepaald
formulier, een certificaat, een borderel of begeleidend document een aan te duiden, zoals
voorzien in de wetgeving.

In functie van de context zal de lezer dus geen enkel probleem ondervinden m.b.t. de correcte
interpretatie.

3.5.

Validatie van het autocontrolesysteem van het bedrijf

Conform het Koninklijk Besluit van 14 november 2003, kan een bedrijf in België zijn
autocontrolesysteem laten valideren door het FAVV of door een daartoe geaccrediteerd certificatieorganisme. In het laatste geval levert het geaccrediteerde certificatie-organisme een certificaat af.
Een Belgisch bedrijf dat zijn autocontrolesysteem wenst te laten valideren, kan zich hiervoor beroepen
op de AC- en AT-documenten die samen de Autocontrolegids Diervoeders vormen. Vervolgens dient
het bedrijf aan de inspecteurs van het FAVV of aan het certificatie-organisme te tonen dat het voldoet
aan de eisen uit deze documenten.
De regels met betrekking tot de validatie van een autocontrolesysteem staan in het document ‘CC-00:
Voorschriften voor de certificatie van een autocontrolesysteem door een extern organisme’.
Indien het bedrijf dit wenst, kan de validatie van het autocontrolesysteem door een certificatieorganisme gekoppeld worden aan de certificatie van een privé lastenboek.

4. Werkgroep en overleg
4.1.

Beheerder

Het initiatief voor de opstelling van deze documenten gaat uit van OVOCOM VZW, het Overlegplatform
voor de Voedermiddelenkolom. Binnen OVOCOM VZW zijn onderstaande ledenfederaties
vertegenwoordigd:
Federatie
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Federatie
ABV

Algemeen Belgisch Vlasverbond

BCZ – CBL

Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie

/
BEMEFA
BFTB
CEFAWAL
FBM

Federatie van de Belgische mouters

FEBETRA

Koninklijke Federatie van
Belgische Transporteurs en Logistieke
Dienstverleners

FEVIA

Federatie van de Belgische Voedingsindustrie

FRANA
IMEXGRA

Groepering der Fabrikanten en
Vertegenwoordigers van Toevoegingsmiddelen
voor Dierlijke Voeding
Syndicale Kamer voor de Import- en
Exporthandel in Granen, Zaden en Veevoeders

KVBM

Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders

LIPROBEL

Lipids and Proteins Belgium

SYNAGRA
TLV
UNEGA - B

4.2.

Belgische Vereniging van Groothandel en
Stronijverheid, Veevoeder, Turf en Derivaten
Beroepsvereniging van de
mengvoederfabrikanten
Belgische Federatie van Transport-organisatoren
in Binnenvaart
Association des fabricants d’aliments pour bétail
de Wallonie

Beroepsvereniging van de handelaars in
graangewassen en andere landbouwproducten
Transport en Logistiek Vlaanderen Beroepsvereniging van ondernemingen in
transport en logistiek
Belgische Beroepsvereniging van Dierlijke Vetten

Bestellen van deze documenten

In het kader van de validatie van een autocontrolesysteem, moet een Belgisch bedrijf beschikken over
de verschillende documenten.
OVOCOM vzw is eigenaar van deze documenten en heeft hierop een copyright. Voor alle inlichtingen
dienen de bedrijven contact op te nemen met:
OVOCOM vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Info@ovocom.be
www.ovocom.be
Telefoon: 02/514.01.86
Fax: 02/514.05.29
Op de website www.ovocom.be kan men terugvinden hoe men alle nodig documenten kan bekomen.

4.3.

Redactiecomité
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Het secretariaat van OVOCOM heeft de documenten opgesteld in samenwerking met het
redactiecomité. Vertegenwoordigers van de volgende betrokken organisaties maakten deel uit van het
redactiecomité: Bemefa, KVBM, Cefawal, Febetra, Fevia, Imexgra, Synagra.
De leden van het redactiecomité raadpleegden hun eigen achterban. Ook de geïnteresseerde
certificatie-instellingen werden geconsulteerd.

4.4.

Betrokken partijen

Naast de federaties die lid zijn van OVOCOM vzw werden volgende partijen betrokken bij het opstellen
van deze documenten:
- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
- Certificatie-instellingen;
- Belac.
Ook andere organisaties werden gecontacteerd bij het opstellen van de documenten:
Ajunec

Belgische vereniging van fabrikanten, bottelaars en invoerders van vruchtensappen en
nectars

Apim

Beroepsvereniging der Margarinenijverheid

Belgapom

Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking

BKVH
Choprabisco

Belgische Beroepskamer van Fabrikanten en Invoerders van Voedingswaren en
Bijhorigheden voor Huisdieren
Koninklijke Belgische Vereniging van de Chocolade-, Praline-, Biscuit- en
Suikergoedindustrie

FAMI-QS

European Feed Additives and Premixtures Quality System

Febelglaces

Belgische Groepering van de roomijsindustrie

Fediaf

European Pet Food Industry Federation

Fediol
(Liprobel)

Federation of European seed and bean crushers, meals producers, vegetable oils and
producers/processors

FGBB

Federatie van grote bakkerijen van België

Vebic

Vlaamse beroepsvereniging voor brood- en banketbakkers, ijsbereiders en
chocoladebewerkers

VIWF

Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken

4.5.
-

Referenties
Procedures en Technische Specificaties Gidsen: http://www.favv.be/autocontrole-nl/;
Certificatieregeling (deel ‘C’).

5. Definities
Actielimiet of Actiedrempel:
Wanneer deze waarde bereikt wordt, moet het bedrijf bepaalde maatregelen treffen op bedrijfsniveau
om de oorzaak van de overschrijding van de waarde voor een bepaalde parameter na te gaan en, in
voorkomend geval, dit te remediëren en/of de afnemer en de bevoegde autoriteiten te verwittigen.
Afnemer:
Organisatie of persoon die een product of dienst ontvangt.
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Belac:
De Belgische accreditatieorganisatie voor beproevings- en kalibratielaboratoria, keuringsinstellingen en
certificatie-instellingen.
Biociden:
Werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, één of
meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te
schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of op andere wijze langs
chemische of biologische weg te bestrijden" (RL 1998/8/EG en KB 22-05-2003).
Certificatie-instellingen (OCI):
Een bij Belac geaccrediteerde certificatie-instelling en erkend door het FAVV.
Collecte:
Het collecteren van plantaardige primaire producten bij de primaire producent (zie primaire productie
van diervoeders).
Dagrantsoen:
De totale hoeveelheid diervoeders, omgerekend op een vochtgehalte van 12 procent, die een dier van
een bepaalde soort, leeftijdsklasse en prestatievermogen gemiddeld dagelijks nodig heeft om in zijn
gehele behoefte te voorzien.
Diervoeders:
Alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die
bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren. Hieronder vallen
voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders (aangepast volgens
Verordening 178/2002)
Doeldier:
Dier waarvoor een bepaald diervoeder is bestemd.
Draagstof:
Stof die gebruikt wordt om een toevoegingsmiddel op te lossen, te verdunnen, te dispergeren of op
een andere wijze fysisch te wijzigen om de verwerking, de toepassing of het gebruik van het
toevoegingsmiddel te vergemakkelijken, zonder de technologische functie ervan te veranderen en
zonder zelf enig technologisch effect uit te oefenen (VO (EG) 767/2009).
Dieren:
Alle gewervelde of ongewervelde dieren (VO (EG) 1069/2009 – Art 3.5.).
Ernst:
Mate waarin een gevaar gevolg heeft voor de gezondheid van mens en/of dier.
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG):
Een federaal (bevoegd over het hele Belgische grondgebied) orgaan dat o.a. als opdracht, vanaf hun
ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid te verzekeren van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, met
inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en geneesmiddelen op basis van planten, medische
hulpmiddelen en hulpstukken, magistrale bereidingen, officinale bereidingen, grondstoffen bestemd
voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen heeft.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):
Een federaal (bevoegd over het hele Belgische grondgebied) uitvoerend orgaan waarin alle diensten
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voor inspectie en controle van de agrovoedingssector zijn samengebracht. Het heeft als opdracht te
waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van
de gezondheid van mens, dier en plant.
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat in voor de
beleidsvoorbereiding en is bevoegd voor het vastleggen van productnormen (diergeneesmiddelen,
bestrijdingsmiddelen, levensmiddelen, diervoeders, …) en voor het vastleggen van normen in
samenhang met de bestrijding van dierziekten, de plantenbescherming, het ontwikkelen van
parameters die in het kader van het dierenwelzijn in aanmerking moeten worden genomen en de
diergeneeskunde.
Fijndoseertoestel:
Wordt exclusief als een fijndoseertoestel beschouwd, elk toestel dat op een gecontroleerde wijze de
uniforme inmenging van een gemedicineerd voormengsel bij de levering van het mengvoeder bij de
veehouder regelt en die conform is aan de procedure die door het FAVV ontwikkeld is (dit protocol is
opgenomen in ‘AT-13: Procedure voor het gebruik van een fijndoseertoestel’).
Gemedicineerd voeder:
Elk mengsel van een of meerdere geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en een diervoeder
dat vóór het in de handel brengen is bereid en is bestemd om als zodanig te worden toegediend aan
dieren vanwege de therapeutische, profylactische of andere eigenschappen van het geneesmiddel (KB
21/12/2006).
Gemedicineerd voormengsel:
Geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat van tevoren is bereid om later te worden verwerkt
in gemedicineerde voeders (KB 21/12/2006).
Geraffineerde olie of geraffineerd vet :
Olie die of vet dat het raffineren heeft ondergaan (raffineren = het geheel of gedeeltelijk verwijderen
van onzuiverheden of ongewenste bestanddelen door middel van een chemische of fysische
behandeling [aanpassing van (EU) 2015/1905 - Bijlage].
Gevaar:
Fysische, chemische of (micro)biologische verontreiniging die een ongunstig effect kan hebben op de
gezondheid van mens, dier en plant.
Gevarenanalyse:
Een procedure die de gevaren identificeert en de risico’s evalueert.
Gewasbeschermingsmiddelen (Pesticiden):
Middelen, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, die geheel of gedeeltelijk bestaan
uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten, en die bestemd zijn voor een van de volgende
toepassingen:
a) de bescherming van planten of plantaardige producten tegen alle schadelijke organismen of
het verhinderen van de werking van dergelijke organismen, tenzij deze middelen worden
beschouwd als middelen die vooral om hygiënische redenen worden gebruikt veeleer dan ter
bescherming van planten of plantaardige producten;
b) het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei,
voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen;
c) de bewaring van plantaardige producten, voor zover die stoffen of middelen niet onder
bijzondere communautaire bepalingen inzake bewaarmiddelen vallen;
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d) de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten, met uitzondering van algen
tenzij de producten op de bodem of in water worden gebruikt ter bescherming van planten;
e) de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van planten, met uitzondering van
algen tenzij de producten op de bodem of in water worden gebruikt ter bescherming van
planten.
(VO (EG) 1107/2009)
Gezelschapsdieren:
Alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, doch niet gegeten,
en die niet voor veeteelt worden gehouden (VO (EG) 1069/2009 – Art 3.8.)
Handboek:
Een geheel van documenten dat het autocontrolesysteem van het bedrijf beschrijft.
Dit handboek kan bestaan uit:
- een synthesedocument met een beschrijving van het systeem; en/of
- een geheel van procedures, instructies en/of formulieren.
Handel:
Activiteit waarbij producten gefabriceerd door derden, gekocht en/of verkocht worden.
Handelaar:
Een handelaar in diervoeders gefabriceerd door derden koopt en verkoopt diervoeders. In het kader
van deze documenten vallen de volgende geassocieerde activiteiten ook onder deze definitie: het
drogen van granen, oliehoudende zaden en peulvruchten, reinigen, sorteren of verpakken van
diervoeders en de collecte van primaire plantaardige producten.
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP):
Is een systeem dat de gevaren inzake voedselveiligheid identificeert, evalueert en beheerst.
Ingrediënt:
Een materiaal of een bestanddeel van een product bestemd voor diervoeder, inclusief
toevoegingsmiddelen, dat al dan niet een voedingswaarde in het diervoeder heeft. Ingrediënten
kunnen van plantaardige, dierlijke of aquatische oorsprong zijn of andere organische of anorganische
stoffen zijn (gebaseerd op de gedragscode voor een goede diervoeding - CAC/RCP 54-2004 (Codex
alimentarius) en op VO (EU) 1169/2011 – Art 2).
Kalibratie:
Geheel van handelingen die, onder welbepaalde omstandigheden, de relatie vastlegt tussen de
waarden aangeduid door een meetmiddel en de corresponderende gekende waarden van een
afgemeten grootheid.
Keuringsinstelling:
Een bij Belac geaccrediteerde keuringsinstelling en erkend door het FAVV.
Kritiek beschouwde diervoeders:
Worden aangezien als « als kritiek beschouwde diervoeders »:
a) de diervoeders bedoeld in Verordening (EU) 225/2012 en in Verordening (EU) 2015/1905;
b) toevoegingsmiddelen zoals bedoeld in rubrieken E 559, E 561, E 566, E 598 en E 568 bij het
« Community Register of Feed Additive ».
Kritisch Controlepunt (CCP):
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Een punt, stap of procedure waarvoor tijdens de gevarenanalyse is vastgesteld dat beheersing ervan
essentieel is om het risico te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. De beheersing
moet gebeuren d.m.v. een specifieke beheersmaatregel.
Landbouwhuisdieren:
a) alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt
voor de productie van voedsel, wol, bont, veren, huiden of een ander dierlijk product of voor
andere veeteeltdoeleinden;
b) paardachtigen (VO (EG) 1069/2009 – Art 3.6.)
Levensmiddel:
Alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de
mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens
worden geconsumeerd.
Dit begrip omvat tevens drank, kauwgom alsmede iedere stof, daaronder begrepen water, die
opzettelijk tijdens de vervaardiging, de bereiding of de behandeling aan het levensmiddel wordt
toegevoegd. (cf. Verordening (EG) 178/2002)
Levensmiddelenbedrijf:
Onderneming, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is in enig
stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen [Verordening (EG) nr.
178/2002].
Loonwerker:
Een loonwerker beschikt over materiaal en vrachtwagens die kunnen worden gebruikt voor het
transport tijdens het oogsten. Het transport van diervoeders door de loonwerker valt onder de scope
van deze documenten tenzij het gaat over secundair transport van primaire producten, onder de
volgende voorwaarden:
•

in opdracht van de primaire producent; en

•

transport geassocieerd met de oogstactiviteiten; en

•

transport rechtstreeks van het geoogste veld naar de afnemer.

Lot:
Een identificeerbare hoeveelheid van een product waarvan werd vastgesteld dat deze
gemeenschappelijke karakteristieken vertoont, zoals bvb. herkomst, variëteit, verpakkingstype,
verpakker, verzender of etikettering. In het geval van een productieproces, is het lot een hoeveelheid
product geproduceerd in één enkele fabriek en gebruik makend van uniforme productieparameters.
Lotgrootte
De bepaling van de lotgrootte wordt aan het bedrijf overgelaten. Deze kan bepaald worden in
functie van:
-

-

het gebruikte proces in het geval van een continue productie (bvb. een productierun van
24 uur voor eenzelfde mengvoeder of een week voor een bepaald voedermiddel zoals bvb.
droge pulp);
het ontvangen volume (bvb. een vrachtwagen, een binnenschip, een zeeboot).

In bepaalde gevallen is de lotgrootte wettelijk bepaald (bvb. voor bepaalde diervoeders waarop de
monitoring voor dioxines van toepassing is).
Het bedrijf moet waakzaam blijven voor de mogelijke impact van de omvang van het lot vb. bij het
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vaststellen van een non-conformiteit,. In dergelijk geval is immers het volledige lot betrokken. Dit
kan belangrijke gevolgen hebben voor de verwerking van de non-conformiteit (te verwerken
volume) of in geval van het terugroepen van het product (terug te roepen hoeveelheid).

Meldingslimiet
Wanneer deze waarde bereikt wordt, is het bedrijf verplicht om de bevoegde autoriteiten te
verwittigen volgens de modaliteiten die wettelijk zijn vastgelegd (zie’ AT-02: Meldingsplicht’) over de
overschrijding van de waarde voor een bepaalde parameter.
Mengvoeders:
Mengsels van ten minste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd voor
orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders (VO (EG)
767/2009).
Niet-voedselproducerende dieren:
Alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden, maar niet voor menselijke consumptie worden
gebruikt, zoals pelsdieren, gezelschapsdieren en dieren die in laboratoria, dierentuinen of circussen
worden gehouden [VO (EG) 767/2009 – Art 3 d)].
Norm:
Limiet vastgesteld volgens een reglementering.
Onderneming:
De onderneming/bedrijf die/dat deze documenten toepast.
Ongewenste stoffen:
Alle stoffen en producten, met uitzondering van ziekteverwekkers, die aanwezig zijn in en/of op het
product dat is bedoeld voor het voederen van dieren en die een potentieel gevaar opleveren voor de
gezondheid van mens en dier of voor het milieu of die de dierlijke productie ongunstig kunnen
beïnvloeden (RL 2002/32/EG).
Op- en overslag:
Het opslaan voor een bepaalde periode en het overladen van diervoeders voor derden. De
onderneming verricht geen andere handelingen dan op- en overslag, drogen van granen,
oliehoudende zaden en peulvruchten, reinigen, sorteren of verpakken van diervoeders.
Primaire productie van diervoeders:
De productie van landbouwproducten, daaronder met name begrepen het telen, het oogsten, het
melken, het fokken van dieren (voorafgaande aan het slachten) of het vissen, waarmee uitsluitend
producten worden verkregen die geen andere handelingen na de oogst, verzameling of vangst
ondergaan dan een eenvoudige fysieke behandeling.
Punt van aandacht (PVA):
Een gevaar dat beheerst wordt met algemene maatregelen, die voorvloeien uit procedures zoals het
inkoopplan, reinigings- en ongediertebestrijdingsplan, onderhoudsplan, enz.
Het begrip « Punt van aandacht »
Het begrip « Punt van aandacht » dat in dit document uitgewerkt werd refereert naar een concept
dat verband houdt met de toepassing van een methode die voorgesteld is in het document ‘AT-04:
Praktische uitvoering van het HACCP-plan’.
Dit begrip impliceert namelijk het toepassen van een controle frequentie.
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Receptuur (formulering):
Document met samenstelling van het mengvoeder of voormengsel. Hierin wordt de aard en de
hoeveelheid van de voedermiddelen en toevoegingsmiddelen vermeld.
Residuvorming:
Resten of een accumulatie van resten van toevoegingsmiddelen en/of (gemedicineerde) voormengsels
die in producten afkomstig van dieren terug te vinden zijn (melk, vlees en eieren) en die resulteren uit
versleping, verkeerde dosering in mengvoeders of door een verkeerd gebruik van de kweker.
Risico:
De waarschijnlijkheid dat een bepaald potentieel gevaar een negatief effect heeft.
Toevoegingsmiddelen bestemd voor dierlijke voeding
Stoffen, micro-organismen of preparaten die geen voedermiddelen noch voormengsels zijn en die
opzettelijk aan diervoeder of water worden toegevoegd om één of meerdere volgende functies te
vervullen:
- De eigenschappen van diervoeder gunstig beïnvloeden;
- De eigenschappen van dierlijke producten gunstig beïnvloeden;
- De kleuren van siervissen en siervogels gunstig beïnvloeden;
- Voldoen aan de voedingsbehoeften van dieren;
- Het milieueffect van de dierlijke productie gunstig beïnvloeden;
- De dierlijke productie, prestaties of welzijn gunstig beïnvloeden, met name door in te werken
op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de diervoeders; of
- Een coccidiostatische of histomonostatische werking teweegbrengen.
Zie communautair register van in diervoeders toegelaten toevoegingsmiddelen
(http://ec.europa.eu/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm).
Transporteur:
Een transporteur van diervoeders transporteert diervoeders. De verantwoordelijkheid van de
transporteur beperkt zich tot het leveren van de dienst (het transport zelf).
Valideren:
Het aantonen dat het autocontrolesysteem in de praktijk het beoogde effect bereikt, namelijk de
beheersing van de mogelijke gevaren.
Van oliën en vetten afgeleide producten:
Producten die direct of indirect zijn afgeleid van ruwe of teruggewonnen oliën en vetten door
oleochemische of biodieselverwerking of destillatie, chemische of fysische raffinage, met uitzondering
van :
- de geraffineerde olie
- van geraffineerde olie afgeleide producten en
- toevoegingsmiddelen voor diervoeding; [VO (EU) 2015/1905 - Bijlage].

Verontreinigde materialen:
Diervoeder dat ongewenste stoffen bevat in een gehalte dat de krachtens Richtlijn 2002/32/EG
aanvaardbare gehalten overschrijdt (VO (EG) 767/2009).
Verpakken:
De actie om een diervoeder in een inhoud te doen zoals zakken, dozen, vaten enz.
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Versleping:
Component die verwerkt wordt in een diervoeder en die in bepaalde mate achterblijft in het
productieproces en daardoor terechtkomt in een volgende productie diervoeder.
Vetmenging:
De vervaardiging van mengvoeders of voedermiddelen (in geval van alle bestanddelen die behoren tot
dezelfde vermelding in deel C van de Europese catalogus van de voedermiddelen en zijn afgeleid van
dezelfde planten- of diersoort), door het mengen van ruwe oliën, geraffineerde oliën, dierlijke vetten, bij
exploitanten van levensmiddelenbedrijven die binnen het toepassingsgebied van VO (EG) nr. 852/2004
vallen teruggewonnen oliën of daarvan afgeleide producten voor de productie van mengolie of mengvet,
met uitzondering van :
- alleen de opslag van achtereenvolgende partijen en ;
- uitsluitend het mengen van geraffineerde oliën [aanpassing van VO (EU) 2015/1905 - Bijlage].
Voedermiddelen:
Producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, waarvan het hoofddoel is te voldoen aan de
voedingsbehoeften van dieren, in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten
van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor orale vervoedering, hetzij als zodanig
rechtstreeks, hetzij na bewerking, hetzij bij de bereiding van mengvoeders of als draagstoffen in
voormengsels (VO (EG) 767/2009).
Voedselproducerende dieren:
Alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van levensmiddelen voor
menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet geconsumeerd worden, maar die behoren tot
soorten die in de regel voor menselijke consumptie worden gebruikt in de Gemeenschap [VO (EG)
767/2009 – Art 3 c)].
Voormengsels:
Mengsels van toevoegingsmiddelen of mengsels van een of meer toevoegingsmiddelen met als drager
voedermiddelen of water 2, die niet bedoeld zijn voor rechtstreekse vervoedering aan dieren.
Wilde dieren:
Alle niet door de mens gehouden dieren (VO (EG) 1069/2009 – Art 3.7.).
Zeer Kleine Onderneming (ZKO):
Een ZKO is in het kader van deze documenten voor een onderneming:
•

die diensten levert met maximaal 2 voltijdse werknemersequivalenten

•

waarvan de productie voor elke categorie diervoeders geproduceerd in dat bedrijf onder de
onderstaande drempelwaarden:
o

toevoegingsmiddelen: 500 ton/jaar;

o

voormengsels: 5.000 ton/jaar;

o

voedermiddelen: 25.000 ton/jaar;

o

mengvoeders: 5.000 ton/jaar.

Dienstenleveranciers zijn ondernemingen die één of meerdere van de volgende activiteiten
uitoefenen: handel, op- en overslag, transport.

2

Het gebruik van water bij het mengsel mag slechts in overweging genomen worden indien dit volgens de additieven die in het
voormengsel gebruikt worden mogelijk is.
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