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1. Doel
Het doel van deze omzendbrief is om bij de operatoren in de diervoedersector de aandacht te
vestigen op de noodzaak om het risico te controleren op verontreiniging van bepaalde vitamines van
Chinese origine met niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst. Deze rijst, die zich bevindt in de
drager van de vitamines (een preparaat van toevoegingsmiddelen), moet niet vermeld worden op het
etiket.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing op alle operatoren van de sector diervoeders die
toevoegingsmiddelen, mengvoeders of voormengsels die vitamines van Chinese oorsprong bevatten,
invoeren, behandelen of in de handel brengen.

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. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.
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. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de
bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders.

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
in de voedselketen.
Koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en
toelating van inrichtingen in de diervoedersector.
Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders

4. Controles op vitamines van Chinese origine
Uit verschillende mededelingen die verspreid werden op Europees niveau via het systeem van snelle
waarschuwingen (RASFF) blijkt dat bepaalde vitamines van Chinese oorsprong met bestemming
diervoeders een belangrijk risico vertonen op verontreiniging met niet-toegelaten genetisch
gemodificeerde rijst.
Er wordt aan alle betrokken operatoren van de diervoedersector gevraagd om dit gevaar te integreren
in de risico-evaluatie die uitgevoerd wordt in het kader van hun autocontrolesysteem en analyses ter
verificatie te voorzien.
Ter herinnering, elke detectie van een niet-toegelaten GGO moet verplicht gemeld worden aan het
FAVV. De positief bevonden loten mogen niet in de Europese Unie ingevoerd worden, niet in de
handel worden gebracht, noch gebruikt worden.
Teneinde deze analyses uit te voeren, vindt u de (regelmatig geüpdatete) lijst van officiële laboratoria
voor de analyse van GGO’s op de website van het FAVV.
Het Agentschap zal de situatie van nabij opvolgen en herevalueren in samenspraak met de betrokken
instanties en sectoren.
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