Voormalige voedingsmiddelen (maart 2018)
1. Doel, achtergrond
Verduidelijking van de mogelijkheden om voormalige voedingsmiddelen (VVM) te
verzamelen, vervoeren en verwijderen volgens de bepalingen van de
verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011.
De Commissie dierlijke bijproducten staat in voor de permanente evaluatie van de
toepassing van de Overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale Staat
en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten. Het in dit document vervat standpunt is in overeenstemming met het
advies van deze Commissie.

2. Definities
Voormalige voedingsmiddelen zijn gedefinieerd in artikel 10 (f) van
Verordening (EG) nr. 1069/2009. De in deze tekst bedoelde voormalige
voedingsmiddelen zijn dus “producten van dierlijke oorsprong of
voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten andere dan
keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd
zijn,
om
commerciële
redenen
of
wegens
productieproblemen,
verpakkingsproblemen of andere problemen die geen risico voor de
volksgezondheid of de diergezondheid inhouden.”.

3. Mogelijke toepassingen
Na overleg binnen de Commissie dierlijke bijproducten werden in België volgende
toepassingen van de VVM weerhouden:
•

Toepassen van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

•

Vervoedering aan landbouwhuisdieren : toepassen van bijlage X – afdeling X
van Verordening (EU) nr. 142/2011.

•

Bijzondere vervoederingsdoeleinden zoals omschreven in artikel 18 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009.

•

Verwijdering als restafval : toepassen van mogelijkheid tot afwijking zoals
voorzien in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 142/2011.

4. Toepassen van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1069/2009
VVM zijn categorie 3 materialen. Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1069/2009
kan onverminderd worden toegepast.

5. Vervoedering aan landbouwhuisdieren
Door het toepassen van bijlage X – afdeling X van Verordening (EU) nr.
142/2011, mogen VVM, onverwerkt en ongeacht de hoeveelheid, in de handel
worden gebracht voor vervoedering aan landbouwhuisdieren.
Voorwaarden:
a) De VVM niet bestaan uit of zijn niet in aanraking geweest met materiaal van
dierlijke oorsprong dat geen verwerking heeft ondergaan:
i) overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1069/2009;
ii) overeenkomstig de verordening (EG) nr. 852/2004 inzake
levensmiddelenhygiëne.
b) Alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om verontreiniging van de
VVM te voorkomen.
c) De verbodsbepalingen in verband met diervoeding die beschreven staan in de
Verordening (EG) Nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften
inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën blijven van kracht.
d) Voldoen aan de bepalingen van de regelgeving betreffende de dierenvoeding,
i.e. erkenning of registratie bij het FAVV in toepassing van de verordening
(EG) nr. 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.
e) De traceerbaarheid van de VVM met handelsdocumenten blijft van toepassing
overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII van de verordening (EU) nr.
142/2011.

6. Bijzondere vervoederingsdoeleinden
Artikel 18 van de verordening (EG) nr. 1069/2009 biedt de mogelijkheid om VVM
te gebruiken voor het voederen van dieren die niet bestemd zijn voor de humane
consumptie, zoals bijvoorbeeld dierentuindieren, circusdieren, pelsdieren, wilde
dieren, honden en katten in asielen,…
Voorwaarden:
a) Om VVM te gebruiken voor deze bijzondere vervoederingsdoeleinden dienen
de bepalingen van het koninklijk besluit van 04/05/2015 betreffende het
gebruik en het verhandelen van sommige dierlijke bijproducten bestemd voor
het voederen van dieren niet bestemd voor humane voeding te worden
nageleefd. Alle informatie hieromtrent is te vinden op de site
“www.health.belgium.be / Dieren en planten / Dierenvoeding / Producten
dierlijke oorsprong / punt 2) b)”
b) De traceerbaarheid van de VVM met handelsdocumenten blijft van toepassing
overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII van de verordening (EU) nr.
142/2011.

7. Verwijdering als restafval
België maakt gebruikt van de mogelijkheid tot afwijking zoals voorzien in artikel
15 van Verordening (EU) nr. 142/2011. Hierdoor kunnen VVM als restafval
conform de bepalingen van de gewestelijke regelgeving worden verwijderd.
Deze afwijking is enkel geldig voor het verzamelen, het vervoer en/of het
verwijderen van voormalige voedingsmiddelen binnen België.
Voorwaarden:
a) De voedingsmiddelen zijn verpakt1 vóór het moment dat ze niet meer bestemd
werden voor menselijke consumptie.
b) De hoeveelheid VVM die ontstaat bij de operator bedraagt maximaal 20 kg per
week, wat de producent ervan door registratie kan bewijzen.
c) De voedingsmiddelen waren voor particulier of eindgebruiker bestemd voor
het moment dat ze niet meer bestemd werden voor menselijke consumptie.
d) De VVM ontstaan bij een operator2 in de humane voedingsdistributiesector of
kleinhandel.
e) De verwerking en traceerbaarheid van de VVM gebeurt volgens de
gewestelijke regelgeving.

8. Opmerkingen
•

De in dit document vervatte maatregelen zijn niet van toepassing op
producten die VVM waren maar door bederf als categorie 2 of om andere
redenen als categorie 1 moeten aanzien worden. Deze materialen van
categorie 1 of 2 moeten volgens de normale in Verordening (EG) nr.
1069/2009 voorziene procedure verzameld, vervoerd en verwerkt of
verwijderd worden.

•

Gezien de in dit document vastgelegde maatregelen binnen het
toepassingsgebied Verordening (EG) nr. 1069/2009 genomen worden zijn ze
niet van toepassing op voormalige voedingsmiddelen die enkel uit
plantaardige ingrediënten bestaan.

•

Aangezien VVM bestaan uit organisch materiaal, is storten niet mogelijk in
België.

•

De traceerbaarheid met handelsdocumenten overeenkomstig de bepalingen
van bijlage VIII, hoofdstuk III van de verordening (EU) nr. 142/2011 is
eveneens van toepassing voor VVM, zoals koekjes, pasta en andere
producten die slechts een fractie dierlijke bijproducten bevatten.

1

Verpakking: alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard, die kunnen gebruikt
worden voor het insluiten en beschermen van goederen, van grondstoffen tot afgewerkte
producten, over het gehele traject van producent tot consument of gebruiker en voor het
aanbieden van deze goederen.
2 Operator: de natuurlijke persoon, de onderneming in de zin van artikel 4 van de wet van 16
januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, of de vereniging, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk
actief is, in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van een product.

•

Dierlijke bijproducten, met uitzondering van VVM die als restafval verwijderd
worden volgens de voorwaarden van punt 7, blijven gescheiden en
identificeerbaar op de plaats van oorsprong en tijdens het vervoer
overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII, hoofdstuk II van de
verordening (EU) nr. 142/2011.

