Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
Bestuur van de Controle
Transformatie
AC Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
Tel. 02 211 82 11
Fax 02 211 84 33
ON 0267.387.230

Aanvraagformulier ‘Afwijking voor het in de
handel brengen van melk die overeenkomstig
nationale normen is verwerkt’
Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen
Firmanaam*:
Erkennings-/Toelatingsnummer *:
Adres:
Straat en nr. :
Postcode en plaats :
Telefoon:
Fax :
E-mail:
doet hierbij een aanvraag voor toelating voor de hieronder aangekruiste activiteiten
Het rechtstreeks in de handel brengen (toelating 8.8), of;

**

Het rechtstreekse gebruik (toelating 8.9),

**

als veevoeding van de onderstaande producten welke onder de definitie vallen van categorie 3-materiaal
zoals bedoeld in artikel 10, e), f) en h) van Verordening (EG) nr. 1069/2009, overeenkomstig bijlage X,
hfdst II, afd. 4, deel II, punt 3 van VO 142/2011.

a)

De afgeleide producten, met inbegrip van wit water, die in aanraking zijn geweest met rauwe melk
en/of gepasteuriseerde melk overeenkomstig bijlage III, sectie IX, hoofdstuk II, punt II.1, onder a)
of b), bij Verordening (EG) nr. 853/2004, indien die afgeleide producten een van de volgende
behandelingen hebben ondergaan:
i)
ii)

„ultrahoge temperatuur” (UHT).

**

een sterilisatie waarbij een Fc-waarde van ten minste 3 wordt bereikt of die is
uitgevoerd bij een temperatuur van ten minste 115 °C gedurende 15 minuten
of een gelijkwaardige tijd-temperatuurcombinatie

iii)

**

pasteurisatie of sterilisatie anders dan bedoeld in punt ii) van dit deel, gevolgd
door:
i) voor melkpoeder, melkpoederproducten of melkpoederderivaten,
een droogprocédé;
ii) voor een aangezuurd melkproduct, een procedé waarbij de pH
gedurende ten minste één uur tot minder dan 6 wordt verlaagd.

**

b)i) Afgeleide producten, met inbegrip van wit water, die in aanraking zijn geweest met melk
die alleen gepasteuriseerd is overeenkomstig bijlage III, sectie IX, hoofdstuk II, punt II.1,
onder a), bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

**

Wei, afkomstig van niet warmtebehandelde melkproducten, die pas 16 uur na het
stremmen van de melk is afgetapt en die alleen als voeder mag worden geleverd als de
Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

pH minder dan 6,0 bedraagt.

**

* van melkinrichting, fabrikant levensmiddelen met rauwe melk, inrichting waar melk wordt verwerkt op het
bedrijf of varkenshouder
** Enkel de vakken aankruisen die van toepassing zijn
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b)ii) Rauwe producten, met inbegrip van wit water dat in aanraking is geweest met rauwe
melk en andere producten waarvoor de onder a) en b) i), bedoelde behandelingen niet
kunnen worden gegarandeerd.

**

De melkinrichting, fabrikant levensmiddelen met rauwe melk of inrichting waar melk
wordt verwerkt op het bedrijf verbindt zich ertoe:
• De producten te verzamelen, vervoeren en identificeren overeenkomstig de
voorschriften in hoofdstuk II van bijlage VIII van Verordening (EG) nr.
142/2011. Tenzij, wanneer producten worden ingezameld en terug naar het
bedrijf gebracht die eerder bij klanten werden afgeleverd.
• De producten bij een geschikte temperatuur op te slaan in een
overeenkomstig VO 142/2011 bijlage VIII, hoofdstuk I, afdeling 2 voor dat doel
erkend opslagbedrijf, of een speciaal daarvoor bestemde, afzonderlijke
opslagruimte in de melkinrichting, fabrikant levensmiddelen met rauwe melk of
inrichting waar melk wordt verwerkt op het bedrijf.
• Alle andere voorschriften van Verordening (EG) nr. 142/2011 na te leven.
• In te staan voor de traceerbaarheid van de producten.
• De in deel a) van de tabel bedoelde producten enkel in België of Nederland
als voedermiddelen aan landbouwbedrijven te leveren.
• De in deel b)i) en b)ii) van de tabel bedoelde producten enkel als
voedermiddel te leveren indien de landbouwer beschikt over een specifieke
toelating 8.9 voor het gebruik van zijn producten.
Het landbouwbedrijf (onder toelating 8.9) verbindt zich ertoe:
• De in deel b)i) en b)ii) van de tabel bedoelde producten enkel te vervoederen
aan varkens van het eigen bedrijf.
• De met in punt b)ii) bedoelde producten gevoederde varkens enkel
rechtstreeks naar een slachthuis binnen België te verzenden of naar een
ander landbouwbedrijf in België dat geen producten van groep 3 vervoedert
aan zijn varkens. Dit laatste bedrijf moet geïnformeerd worden dat deze
varkens pas na een wachttijd van 21 dagen ‘vrij’ te verhandelen zijn of binnen
deze periode van 21 dagen enkel naar een slachthuis binnen België mogen.
De melkinrichting/het melkverwerkingsbedrijf stuurt hier bijgevoegd:
1. een lijst van een beperkt aantal varkenshouderijen naar welke hij de
producten bedoeld in punt 3 b)i) (max. 10 veehouderijen) en b)ii)
(maximum 2 veehouderijen) van de tabel wenst te verzenden. Op deze lijst
moeten naam, adres en contactgegevens (fax, telefoon en/of e-mail)
vermeld worden.
2. een aanvraagformulier van elke varkenshouderij voor een toelating 8.9.
3. een beschrijving van de warmtebehandeling die de producten ondergaan
in de melkinrichting/inrichting voor melkproductie alvorens geleverd te
worden aan de veehouders.
Naam verantwoordelijke:
Datum en handtekening:

** Enkel de vakken aankruisen die van toepassing zijn
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