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1. Doel
De veiligheid van de voedselketen is voor een groot deel gebaseerd op de
voorzorgsmaatregelen die door operatoren zelf worden genomen. De operatoren zijn
in ieder geval verantwoordelijk voor de producten die ze in de handel brengen en
daartoe voeren ze bepaalde controles uit.
De autocontrole op de veiligheid van diervoeders kan enkel efficiënt zijn als
aangepaste maatregelen, voornamelijk op het vlak van bemonstering en analyse, zijn
ingevoerd.
Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op het beheer van de
monsters genomen in het kader van de autocontrole om de veiligheid van de
diervoeders te kunnen garanderen.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is gericht aan alle exploitanten van de sector diervoeding en betreft
het beheer van de monsters genomen in het kader van hun autocontrole met het oog
op de veiligheid van de diervoeders in alle stadia onder hun beheer.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid
en
tot
vaststelling
van
procedures
voor
voedselveiligheidsaangelegenheden

Verordening (EG) nr 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van
12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne
3.2.

Andere

Autocontrolegids dierenvoeders (versie1.0 – 01/05/2007)

4. Definities en afkortingen
/

5. Adequaat beheer van de autocontrolemonsters in het kader van de
veiligheid van diervoeders
Artikel 17 van verordening (EG) nr 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 28 januari 2002 stelt dat de operatoren moeten controleren of de reglementaire
voorschriften in alle stadia van de voedselketen onder hun beheer worden nageleefd.
In diezelfde context stelt verordening (EG) nr 183/2005 van het Europees Parlement
en de Raad van 12 januari 2005 dat autocontrolemaatregelen gebaseerd moeten zijn
op adequate beheerstrategieën om het risico voor de diervoeders zo gering mogelijk
te maken.
Voortaan dient het controleplan zoals vermeld in bijlage II van de verordening (EG)
nr 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 zodanig
door de operator te worden omschreven en ingevoerd dat de monsters op adequate
wijze worden genomen en geanalyseerd, met name dat :
- de monsters representatief zijn voor de gecontroleerde loten,
- de monsters onverwijld naar het laboratorium worden verzonden zodat het
vaststellen van een eventuele verontreiniging die de voedselketen in gevaar
brengt, niet onnodig wordt opgehouden,
- de verwerking en het beheer van de monsters geen bijkomend risico van
verontreiniging inhouden,
- in geval van verontreiniging, de risicobeheersmaatregelen zo vlug mogelijk
kunnen worden getroffen.
De ophaling en inzameling van monsters van diervoerders genomen in het kader van
de autocontrole gedurende verschillende weken alvorens deze voor analyse te
versturen, wordt bv. niet als adequaat beschouwd volgens de voorschriften inzake
diervoederhygiëne.
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/
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