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Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere 

ontwikkelingen in FSP (juni 2018) 
 

 

Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van 

de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Maifan gesteente Nieuw voedermiddel Maifan gesteente 

Pompoenzaad-
schilfervoer 

Nieuw voedermiddel Pompoenzaadolie 
industrie 

Lupinen, gecracked 

en pensbestendig 
(NaOH behandeld) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 3.029 
• Nieuwe verwijzing naar RB water 
• Lijst met technische hulpstoffen bijgewerkt 
• Nieuwe product synoniemen (verwijzingen 

naar EU Catalogus van Voedermiddelen 
68/2013) 

• Processchema bijgewerkt: Detail 1, nieuwe 
pagina detail 3 en bijgewerkte detail 5  

• Nieuw gevaar: Moederkoren (Claviceps 
purpurea) (bij behandeling / verwerking) 

• Nieuwe voorgestelde beheersmaatregelen: 
juiste opslagduur en -temperatuur, analyse 

van het eindproduct (bij microbiologische 
contaminatie bij transport / opslag); 
visuele controle van productvreemde 
objecten (bij glas tijdens opslag / 
transport) 

Lupineverwerkende 

industrie 

Algen, gecontroleerd 

geteeld 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Lijst met technische hulpstoffen bijgewerkt 
• Bijgewerkt processchema: detail 1 en 2 

Algen, gecontroleerd 

geteeld 

Rogge/Haver 
doorgroeid met 
mycelium van 
Agaricus blazei Murill 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 
wijzigingen: 

• Nieuwe synoniemen voor productnamen en 
verwijzing naar EU Catalogus van 

Voedermiddelen evenals Feed Materials 

Register 
• Nieuwe voorgestelde beheersmaatregelen: 

bij microbiologische contaminatie (tijdens 
opslag/transport) 

Rogge/Haver 
doorgroeid met 
mycelium van Agaricus 
blazei Murill  
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van 

de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Globinepoeder 

Hemoglobinepoeder 

Plasmapoeder 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 
wijzigingen: 

• Productdefinities bijgewerkt om pluimvee 

op te nemen als mogelijke oorsprong van 
grondstoffen (bloed): 9.030; 9.031; 9.032 

• Processchema bijgewerkt: detail 1 

Hemoglobinepoeder, 
Globinepoeder en 
Plasmapoeder 

Citrusschillen Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Processchema bijgewerkt: nieuwe pagina-
detail 5 

• Nieuwe voorgestelde beheersmaatregelen: 
in gewasbeschermingsmiddelen / biociden 
(bij oogst) 

• Nieuw gevaar: schimmels en gisten en 
productvreemde delen (bij de behandeling 
en / of bewerking) 

Citrusschillen en 

citruspulp 

Aardappel-

voerzetmeel  

Aardappel-
voerzetmeel, 
hittebehandeld 

Aardappelschillen  

Aardappelstoom-

schillen  

Aardappelstoom-
schillen, gemalen 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Lijst met technische hulpstoffen bijgewerkt 
• Processchema bijgewerkt: detail 8 en detail 

18 
• Verwijdering van een voedermiddel 

(product 4.091) dat niet onder de scope 

van deze risicoboordeling valt (maar reeds 

beoordeeld is in een andere 
risicobeoordeling) 

Aardappelverwerkende 

industrie 

Mout  

Biergist  

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 1.000 
• Productdefinitie bijgewerkt: 12.002 
• Processchema bijgewerkt: detail 2, 3, 6 en 

nieuwe pagina detail 7 

Bierindustrie 

nevenproducten 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van 

de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Rijstevoermeelolie, 
ruw  

Rijstevoermeel, 

ontvet en 
gepelleteerd of 
poeder 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 
wijzigingen: 

• Risicobeoordeling hernoemd: 

“Rijstvoermeelolie-industrie” in plaats van 
“Rijstevoermeel, ontvet en gepelleteerd” 

• Nieuw voedermiddel: 1.195 
• Productdefinities bijgewerkt: 1.090 
• Gehele processchema bijgewerkt 
• Verwijdering van gevaren bij ontvangst 

(reeds beoordeeld in risicobeoordeling met 

verwijzing naar de grondstof) 
• Nieuwe voorgestelde gevaren en 

beheersmaatregelen: n-hexaan (bij 
behandeling/bewerking); salmonella, 
mycotoxinen en productvreemde delen (bij 
opslag/transport) 

• Waarde bijgewerkt van mogelijke 
aanwezigheid van B1 en pesticiden.  

Rijstevoermeel olie 
industrie 

Distillers' grains and 
solubles, gedroogd 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 
wijzigingen: 

• Nieuwe verwijzing naar de oorsprong van 
grondstoffen, bronnen van koolhydraten 
anders dan graan 

• Nieuw gevaar: 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(bij ontvangst) 

• Toevoeging van opmerking over de status 
van de grondstoffen in processchema (geen 
GMP+ certificatie vereist omdat de GMP+ 
keten in dit geval begint bij de bio ethanol 
industrie) 

Bio-ethanol industrie 

Natriumcitraat Product in Europa ingedeeld als diervoeder 

toevoegingsmiddel (opgenomen in EU register 
of feed additives> tweede deel,  annex II, code 
E331). Wordt op dit moment beoordeeld door 
EU autoriteiten om de indeling van diervoeder 

toevoegingsmiddel te vervangen door 
voedermiddel.  

Totdat de autoriteiten binnen de EU de indeling 
officieel wijzigen, dient het te worden gebruikt / 
ingedeeld als diervoeder toevoegingsmiddel. Als 

gevolg daarvan is het verwijderd van de FSP 
productenlijst.  

Natriumcitraat 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf

