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Nieuw toegelaten voedermiddelen en andere 

ontwikkelingen in FSP (December 2022) 
 

 

Voedermiddel 

 

Opmerkingen 

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

Kikkererwten (3.090) Nieuw voedermiddel  (3.090) Kikkererwten 

N-Acetyl-D-glucosamine 

(13.165) 

Nieuw voedermiddel  (13.165) N-Acetyl D-Glucosamine 

Zuivere gedistilleerde 

vetzuren uit fermentatie 

(13.123) 

Nieuw voedermiddel  (13.123) Zuivere gedistilleerde 

vetzuren uit fermentatie 

Tetrakaliumdifosfaat 

(11.151) 

Nieuw voedermiddel  (11.151) Tetrakaliumdifosfaat 

Pentakaliumtrifosfaat 

(11.153) 

Nieuw voedermiddel  (11.153) Pentakaliumtrifosfaat 

Steviaplant, gedroogd 

(7.095) 

Nieuw voedermiddel  (7.095) Steviaplant, gedroogd 

(Stevia, gedroogd) 

Natriumpyrofosfaat 

(11.152) 

Nieuw voedermiddel  (11.152) Natriumpyrofosfaat 

Dinatriumdiwaterstofdif

osfaat (11.154) 

Nieuw voedermiddel  (11.154) Dinatriumdiwaterstofdifos

faat 

Visolie, gekweekte zalm 

(10.011) 

Viseiwitconcentraat, 

gehydrolyseerd, 

gekweekte zalm 

(10.019) 

Viseiwitconcentraat, 

gekweekte zalm 

(10.020) 

Vismeel, gekweekte 

zalm (10.003) 

Bijgewerkte risicobeoordeling.  

Relevante wijzigingen: 

1- Bijgewerkte naam risicobeoordeling: 

"bijproducten van de verwerking van 

gekweekte zalm" in plaats van "zalmolie 

en Zalmeiwitconcentraat, gekweekte 

vis". 

2- Nieuw voedermiddel s: 10.019; 

10.003 

3- Bijgewerkte namen en definities van 

voedermiddelen: 10.011;10.020 

4- Mogelijk nieuwe technische 

hulpstoffen: (leiding)water, 

antischuimmiddelen, antioxidanten, 

enzymen  

5- Bijgewerkt processchema (om 

productnamen te wijzigen) & nieuwe 

details 5 & 6 

6- Bijgewerkte gevarentabel: nieuwe 

mogelijke beheersmaatregelen voor 

toxische stoffen en micro-organismen bij 

behandeling. 

Bijproducten van de 

verwerking van 

gekweekte  

zalm 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen 

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

Palmvetzuurdestillaten 

uit fysische raffinage 

(behandeld) (2.111) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen: 

1- Bijgewerkte naam en definitie van het 

voedermiddel: 2.111 

2- Bijgewerkte definities van 

voedermiddelen: 2.116; 2.117 

(verwijdering van vermelding wettelijke 

grenswaarden)  

3- Mogelijk nieuwe technische hulpstof: 

filterhulpstof 

4- Bijgewerkt processchema: details 4 & 

19 

5- Bijgewerkte gevarentabel: nieuwe 

mogelijke beheersmaatregel voor 

toxische stoffen bij teelt & behandeling. 

Palm(pit)olie industrie 

Zwarte komijnschilfers 

(5.105) 

Zwarte komijnzaadolie, 

ruw (5.106) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen:  

1- Nieuw voedermiddel: 5.106 

2- Bijgewerkte definitie en synoniemen 

van voedermiddel: 5.105 

3- Mogelijk nieuwe technische 

hulpstoffen: Diatomeeënaarde  

4- Bijgewerkt processchema: detail 2 

5- Bijgewerkte gevarentabel: toevoeging 

van alkaloïden bij de teelt; nieuwe 

voorgestelde beheersmaatregelen voor 

gewasbeschermingsmiddelen & zware 

metalen bij de teelt; nieuwe 

voorgestelde beheersmaatregel voor 

aflatoxine B1. 

Producten van zwarte 

komijnzaden 

Grondnootvetzuuroliën 

van chemische raffinage 

(2.026) 

Grondnootvetzuurdistill

aat (behandeld) (2.027) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen:  

1- Bijgewerkte naam, definitie en 

synoniem van voedermiddelen: 2.026; 

2.027 

2- Bijgewerkt processchema: details 4, 

5 & 8 

3- Bijgewerkte gevarentabel: nieuwe 

beheersmaatregel voor toxische stoffen 

bij behandeling. 

Producten van 

grondnoten 

Raapzaadolie-filterkoek 

(2.285) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen: 

1- Nieuw voedermiddel : 2.285 

2- Bijgewerkt processchema: details 4.2 

& 15 

Raapzaadolie industrie 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen 

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

Katoenzaadolie, 

(half)geraffineerd 

(2.043) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen:  

1- Nieuw voedermiddel:2.043 

2- Mogelijk nieuwe technische 

hulpstoffen: bleekaarde; perliet, 

natriumhydroxide; water (stoom)  

3- Bijgewerkt processchema: details 2 & 

nieuwe pagina's - details 5 & 6 

4- Bijgewerkte gevarentabel: toevoeging 

van n-hexaan; vermelding van 9.26 als 

referentie voor toxische stoffen bij 

behandeling; nieuwe voorgestelde 

beheersmaatregelen voor gossypol 

Katoenzaadindustrie 

Sojabonenlecithine, ruw 

(2.179) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen:  

1- Bijgewerkte productdefinitie: 2.179 

2- Bijgewerkt processchema: detail 8 

Sojaolie industrie 

Gerstemeel, 

hittebehandeld 

((infrarood) 

gemicroniseerd) 

(1.230) 

Gerstemeel 

(gemicroniseerd) 

(1.231) 

Gerst, hittebehandeld, 

vlokken ((infrarood) 

gemicroniseerd) 

(1.031) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen:  

1- Bijgewerkte namen en definities van 

voedermiddelen: 1.230; 1.231; 1.031 

2- Bijgewerkt processchema: details 6 & 

8 

3- Bijgewerkte gevarentabel: 

verwijdering van polyethyleen 

Gerstmaalderijproducten 

Maïsvlokken, 

hittebehandeld 

((infrarood) 

gemicroniseerd) 

(1.071) 

Maïsmeel, 

gemicroniseerd (1.092) 

Maïsmeel, 

hittebehandeld 

((infrarood)gemicronise

erd) (1.065) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen: 

1- Bijgewerkte namen en definities van 

voedermiddelen: 1.071; 1.092; 1.065; 

1.098  

2- Bijgewerkt processchema: details 2 & 

8 

3- Bijgewerkte gevarentabel: 

verwijdering van polyethyleen 

Maïsmaalderijproducten 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen 

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

Tarwevlokken, 

hittebehandeld, 

((infrarood) 

gemicroniseerd) 

(1.129) 

Tarwemeel, 

gemicroniseerd (1.157) 

Tarwemeel, 

hittebehandeld 

((infrarood) 

gemicroniseerd) 

(1.168) 

Bijgewerkte risicobeoordeling. Relevante 

wijzigingen: 

1- Bijgewerkte namen en definities van 

voedermiddelen: 1.129; 1.157  

2- Nieuw voedermiddel: 1.168 

3- Bijgewerkt processchema: details 1; 

3; 5; 6 & 7 

4- Bijgewerkte gevarentabel: 

verwijdering van polyethyleen 

Tarwemaalderijproducten  

 

 


