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Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere 

ontwikkelingen in FSP (Juni 2020) 
 

 

Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Venkelzaad (5.035) 

Venkelzaad 

screening (5.036) 

Nieuwe voedermiddelen: 5.035; 5.036 Venkelzaad producten 

Quinoa zaden 

(pellet) (1.210) 

Nieuw voedermiddel: 1.210 Quinoa zaden (pellet) 

Ammoniumlactaat 

(11.141) 

Nieuw voedermiddel: 11.141 Ammoniumlactaat 

Hopbellen, 

gedroogd (heel, 

gesneden of 

poeder) (13.145) 

Nieuw voedermiddel: 13.145 Hopbellen, gedroogd 

(heel, gesneden of 

poeder) 

Esparcet-meel 

(pellet), kunstmatig 

gedroogd (6.035) 

Nieuw voedermiddel: 6.035 Esparcet-meel (pellet), 

kunstmatig gedroogd 

Lavameel (13.067)  Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Bijgewerkte productdefinitie: 13.067 

• Nieuwe productsynoniemen 

• Bijgewerkt processchema: detail 1 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“polyethyleen” door 

“verpakkingsmaterialen”; verwijder 

microbiologische gevaren (geen 

realistische gevaren) 

Lavameel 

Maïskuilvoer, 

gedroogd (1.191) 

Maïskolvensilage 

(MKS) (1.064) 

Maïs: Corn Cob Mix 

(CCM) (1.054) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 1.191 

• Nieuwe productsynoniemen: 1.064; 

1.054 

• Bijgewerkt processchema: nieuw 

detail 5 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“polyethyleen” door 

“verpakkingsmaterialen” 

Maïsproducten 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Steriel gefilterde 

colostrum wei 

(8.033) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Hernoem RB: “Colostrum en 

bijproducten” in plaats van 

“Colostrum” 

• Nieuw voedermiddel: 8.033 

• Nieuwe technische hulpstof: 

melkzuurbacteriën 

• Bijgewerkt processchema: nieuw 

detail 3 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“polyethyleen” door 

“verpakkingsmaterialen” 

Colostrum en 

bijproducten 

Natriumbutyraat, 

granulaat en fijn 

(13.032) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 13.132 

• Nieuwe productsynoniemen 

• Bijgewerkt processchema: detail 1 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“polyethyleen” door 

“verpakkingsmaterialen” 

Natriumbutyraat 

Soja-

vezelconcentraat uit 

enzymatische 

behandeling 

(2.330) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Bijgewerkte productdefinitie: 2.330 

• Bijgewerkt processchema: detail 1 

Soja-vezelconcentraat 

uit enzymatische 

behandeling 

Bijproduct uit de 

fermentatie van 

vaste stoffen met 

schimmels (12.017) 

 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Bijgewerkte risicobeoordeling/ 

productnaam (en definitie): 12.017 

(genaamd “bijproduct van vergisting 

van vaste materialen met schimmels” 

in plaats van “Bijproduct van 

vergisting van vaste materialen met 

schimmels, rijk aan ruw eiwit”)  

• Nieuw synoniem product name 

• Nieuwe technische hulpstof: 

zuurselproductie  

• Bijgewerkt processchema: details 1 & 

2 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“polyethyleen” door 

“verpakkingsmaterialen”  

Bijproduct uit de 

fermentatie van vaste 

stoffen met schimmels 
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Voedermiddel 

 

Opmerkingen  

 

Als onderdeel van de 

Risicobeoordeling 

(RB) 

 

Proceswater 

(21.104) 

Water, bron- 

(21.100) 

Water, oppervlakte- 

(21.102) 

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Nieuw voedermiddel: 21.104 

• Bijgewerkte synoniemen: 21.100; 

21.102 

• Gehele processchema bijgewerkt 

• Bijgewerkte gevarentabel: Vervang 

“Enterobacteriaceae” door 

“coliformen”; microbiologische 

besmetting toevoegen bij de winning 

van grondstoffen; verwijder nikkel als 

gevaar 

RA water 

Wei en 

weiproducten 

(8.006)  

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante 

wijzigingen: 

• Bijgewerkte gevarentabel: toevoeging 

van natrium en kalium bij behandeling 

/ verwerking 

Zuivelsector (koemelk) 

 

 

 


