Provinciale dienst van :
Datum :

Veranwoordelijke controleur :

Nr :

Operator :

N° uniek :

Adres :

PRI 3113 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij (zelfmengers) - TRACEERBAARHEID
[3113] v2
C : conform
NC : niet-conform
NA : niet van toepassing

H : Hoofdstuk
B : Bijlage
A : Artikel

§: paragraaf
L : Deel
P : Punt

C

1.

REGISTER IN

1.

Aanwezigheid van een register van de binnenkomende producten

NC

Punten

NA

10

Koninklijk besluit: 14/11/2003 A6 §1 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 H2 A5 §2 B2 L8 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005
H2 A5 §2 B2 L4 P6 (1*)
2.

10

Het register van de binnenkomende producten bevat alle wettelijk voorgeschreven informatie.
Koninklijk besluit: 14/11/2003 A6 §1 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 H2 A5 §2 B2 L8 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005
H2 A5 §2 B2 L4 P6 (1*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

2.

TRACEERBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

1.

De operator beschikt over een systeem of procedures om het verband te leggen tussen de binnenkomende en
uitgaande producten en kan de traceerbaarheid garanderen in alle stappen van productie, transformatie en
distributie.

10

Koninklijk besluit: 14/11/2003 A6 §3 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 H2 A5 §2 B2 L8 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005
H2 A5 §2 B2 L4 P6 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 H2 A5 §2 B2 L5 P4 (1*)
2.

Aanwezigheid van een productieregister.
Europese verordening: 183/2005 H2 A5 §2 B2 L8 (2*)

10

3.

10

Het productieregister bevat alle wettelijk voorgeschreven informatie.
Europese verordening: 183/2005 H2 A5 §2 B2 L8 (2*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

3.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

1.

Invoer : indien de operator verantwoordelijk is voor het binnenbrengen van diervoeders op Belgisch grondgebied
deelt hij de datum en vermoedelijke uur van introductie ten minste 72 u vooraf mee aan het FAVV

3

Koninklijk besluit: 1/03/2009 A2 (3*)
2.

3

Invoer vanuit derde landen : Diervoeders, rechtstreeks door deze operator ingevoerd, zijn vergezeld van een
document dat aantoont dat de controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie zijn uitgevoerd.
Europese verordening: 136/2004 A2 B3 + Eur. ver./Règl. eur. 669/2009 A6 B2 + Eur. ver./Règl. eur. 882/2004 A61
B8 (4*)

3.

3

Operatoren betrekken en gebruiken alleen diervoeders van inrichtingen die geregistreerd, erkend of toegelaten
zijn.
Europese verordening: 183/2005 A5 L6 (2*)

4.

3

Dierlijke eiwitten: het gebruik van dierlijke eiwitten die in de voeding van niet-herkauwers zijn toegelaten is
geregistreerd.
Koninklijk besluit: 21/02/2006 H2 A4 B2 L5 (5*)

5.

10

Diervoeders die dierlijke eiwitten bevatten die niet zijn toegelaten voor herkauwers worden niet geleverd aan
landbouwers of erkende/toegelaten zelfmengers die herkauwers houden.
Koninklijk besluit: 21/02/2006 A4 B2 P3 (5*)

6.

3

GGO: De operator ontvangt schriftelijk van zijn leveranciers de gegevens dat het product uit GGO's bestaat,
GGO's bevat of met GGO's geproduceerd werd en deelt deze mee aan zijn afnemers.
Europese verordening: 1830/2003 A4a + Eur. ver./Règl. eur. 1830/2003 A5 (6*)

7.

3

GGO: De operator ontvangt schriftelijk van zijn leveranciers de unieke identificatienummers van deze GGO's en
deelt deze mee aan zijn afnemers.
Europese verordening: 1830/2003 A4a (6*)

8.

1

Voor de geproduceerde als kritiek beschouwde diervoeders is de opslagplaats voor bulk nauwkeurig aangeduid
en geregistreerd (tanknummer, silonummer).
Koninklijk besluit: 21/02/2006 H2 A8 B4 L2 (5*)

9.

3

Cu, Se, Vit A, Vit D mogen, binnen BE, uitsluitend verkocht worden aan :
- erkende groothandelaars in toevoegingsmiddelen en erkende fabrikanten van voormengsels,
- fabrikanten van mengvoeders voor gezelschapsdieren, toel. 8.3,
- erkende groothandelaars in of fabrikanten van voormengsels,
- fabrikanten van mengvoeders voor voedselproducerende dieren, toel. 8.3 of fabrikanten voor de exclusieve
behoeften van het lanbouwbedrijf, toel. 8.5.
Ministerieel besluit: 12/02/1999 A7 (7*)

10.

3

Coccidiostatica mogen, binnen België, uitsluitend verkocht worden:
- aan erkende fabrikanten van voormengsels en erkende groothandelaars in toevoegingsmiddelen,
- onder vorm van een voormengsel aan erkende mengvoederfabrikanten en erkende groothandelaars in
voormengsels.
Ministerieel besluit: 12/02/1999 A7 (7*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

0

Ongunstig minor : 0

0
%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

4.

BEWARING VAN DE INFORMATIE / GEGEVENS

1.

De informatie / gegevens worden minimum 5 jaar bewaard.

3

Koninklijk besluit: 14/11/2003 A11 + KB/AR 21/02/2006 H2 A3 B1 L2 P1 + Eur. ver./Règl. eur. 183/2005 H2 A5 §2
B2 L4 P6 (8*)
2.

3

Van bereide mengsels wordt de samenstelling gedurende 10 jaar bijgehouden.
Koninklijk besluit: 21/02/2006 H2 A3 B1 L2 P1 (5*)

Totaal :

0

0

0

Totaal van de wegingsfactoren :

0

0

0

% van de niet-conformiteiten :
Limieten :

Te verbeteren :

0

%

Onvoldoende :

0

%

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

0

%

waarvan 0

met *

Commentaar Controleur

Wetgeving:
1*.koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
+ verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
2*.verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
3*.koninklijk besluit van 01/03/2009 betreffende de officiële controle van diervoeders
4*.verordening (eg) nr. 136/2004 van de commissie van 22/01/2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de gemeenschap b? het
binnenbrengen van producten uit derde landen
+ verordening (eg) nr. 669/2009 van de commissie van 24/07/2009 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
+ verordening (eg) nr. 882/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de
voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn
5*.koninklijk besluit van 21/02/2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector
6*.verordening (eg) nr. 1830/2003 van het europees parlement en de raad van 22/09/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/eg
7*.ministerieel besluit van 12/02/1999 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders
8*.koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
+ koninklijk besluit van 21/02/2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector
+ verordening (eg) nr. 183/2005 van het europees parlement en de raad van 12/01/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Gemaakt te

, op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :
Functie :
Tekent voor kennisname :

Ongunstig

