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Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP (Juni 2019) 

 

 

Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Verbruikte 

moutkiemen (1.012) 

 

Nieuw voedermiddel: 1.012 Verbruikte moutkiemen 

Kaas en (smelt-) 

kaasproducten 

(8.004) 

 

Melkeiwit-concentraat 

(8.010) 

Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Bijgewerkte 

productdefinitie/synoniemen: 8.004; 

8.010 

• Nieuwe technische hulpstoffen: 

organische zuren; 

antischuimmiddelen 

• Bijgewerkt processchema: details 2 

en 11.1 

• Nieuwe gesuggereerde 

beheersmaatregel: verzuring 

Zuivelsector (koemelk) 

Hennepbladeren (en 

bloemen), gedroogd 

(gepelletiseerd) 

(2.034) 

 

Hennepbladeren (en 

bloemen) sap, 

gelyofiliseerd(2.033) 

Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Nieuwe voedermiddelen: 2.033; 

2.034 

• Nieuwe technische hulpstoffen: 

(kraan-) water 

• Bijgewerkt processchema. Details 1, 

4, 5 en 6 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in 

GMP+BA1  (zie nieuwsbrief 13 

december 2018) 

Hennepproducten 

Insecten (geheel) 

meel (9.073) 
Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 9.073 

• Bijgewerkt processchema: details 3 

en 4 

 

Insecten verwerking 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Lithothamne (11.513) Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Nieuwe productsynoniemen 

(verwijzingen naar EU Catalogus 

68/2013) 

• Bijgewerkt processchema: details 1 

• Nieuwe gesuggereerde 

beheersmaatregelen: producten 

drogen of beluchten; voltooide 

productanalyse: laag vochtgehalte 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in GMP+ 

BA1  (zie nieuwsbrief 13 december 

2018) 

 Kalkwier (Maërl)  

 

Soja-oplosmiddelen 

(2.199) 
Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 2.199 

• Bijgewerkt processchema: details 7 

en 16 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in 

GMP+BA1  (zie nieuwsbrief 13 

december 2018) 

Soja-olie industrie 

Watervrij 

magnesiumsulfaat 

(11.523)  

 

Magnesiumsulfaat-

heptahydraat 

(11.524) 

Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Bijgewerkte naam risicobeoordeling: 

“Magnesiumsulfaat watervrij / 

heptahydraat” in plaats van 

“Magnesiumsulfaat watervrij”  

• Bijgewerkt productsynoniem: 11.523 

• Nieuw voedermiddel: 11.524  

• Bijgewerkt processchema: details 1 

en 3 

• Nieuwe gesuggereerde 

beheersmaatregelen: ontvangen 

producten en / of 

grondstoffenanalyse; visuele controle 

van niet-producteigen voorwerpen 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in GMP+ 

BA1  (zie nieuwsbrief 13 december, 

2018) 

Watervrij 

magnesiumsulfaat / 

heptahydraat 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Varkens-eiwit, 

gehydrolyseerd (uit 

varkensbloed) 

(9.016) 

 

Varkenseiwit, 

gehydroliseerd (van 

varkensbeenderen) 

(9.014) 

 

Varkensweefsel, 

gehydroliseerd 

(9.015) 

Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Bijgewerkte naam voedermiddel: 

9.014 

• Bijgewerkte definitie voedermiddel: 

9.014; 9.015 

• Nieuw voedermiddel: 9.016 

• Nieuwe technische hulpstof: 

kaliumhydroxide 

• Bijgewerkt heel processchema: 

risicobeoordelingen “Porcine-eiwit 

gehydrolyseerd” en “Porcine weefsel, 

gehydrolyseerd” is gecombineerd in 

dit bijgewerkte document om dubbele 

informatie te voorkomen. Daarnaast 

bevatten verschillende 

productieprocesopties nieuwe 

informatie. 

• Nieuwe gesuggereerde 

beheersmaatregelen: bloed van 

dieren goedgekeurd “ante mortem”; 

inkoopvoorwaarden opstellen 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in 

GMP+BA1  (zie nieuwsbrief 13 

december 2018) 

Varkenseiwit, 

gehydroliseerd 

Magnesiumchloride 

(11.518) 

Risicobeoordeling bijgewerkt.  

Relevante wijzigingen: 

• Nieuwe oorsprong van grondstof 

• Bijgewerkt processchema: 

wereldwijd, details 1 en 2 

• Bijgewerkte gevarentabel: vervang 

gevaren in overeenstemming met 

meest recente wijzigingen in GMP+ 

BA1 (zie nieuwsbrief 13 december 

2018); aanvullende gesuggereerde 

beheersmaatregelen en correctie in 

verwijzingen naar diagram.  

Magnesiumchloride 

 

 

 


