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1

Inleiding

Van oudsher heeft het Productschap Diervoeder zorggedragen voor de implementatie van een
groot aantal richtlijnen m.b.t. diervoederregelgeving van de Europese Unie. Dit vindt plaats in
de vorm van een verordening van het PDV.
Het toezicht en de controle op de naleving was gebaseerd op Verordening PDV controle diervoedersector 1998. Op grond van deze verordening, die per 1 juli 2003 is vervallen, was als
controle instelling aangewezen de Keuringsdienst Diervoedersector.
Op grond van de controle werkzaamheden door de Keuringsdienst Diervoedersector van het
PDV verstrekte het PDV de wettelijke bedrijfserkenningen en –registratie als bedoeld in Verordening diervoeder 2003 (Richtlijn 95/69/EG) en verordening PDV gemedicineerd voeder 2003
(Richtlijn 90/167/EG). Deze controle werkzaamheden werden uit efficiency overwegingen bij
GMP-gecertificeerde bedrijven gecombineerd met de audits voor de GMP-regeling. Bij bedrijven die niet deelnamen aan de GMP-regeling werden door de KDD middels onaangekondigde
controles op het van voldoen aan de vergunnings- en erkenningsvoorwaarden, de etiketteringseisen en andere wettelijke voorschriften beoordeeld.

2

Wijzigingen per 1 juli 2003

Als uitvloeisel van de beleidswijziging van het productschap ten aanzien van het toezicht op de
vrijwillige kwaliteitsregelingen van het productschap zoals GMP (dat vanaf 1 juli 2003 door private certificatie instellingen wordt verricht) is met ingang van 1 juli 2003 de Keuringsdienst
Diervoedersector opgeheven. De controle op de wettelijke erkennings- en registratievoorwaarden bij GMP gecertificeerde wordt geïntegreerd in de GMP-audit.
Vooruitlopend op het van kracht worden van de Kaderwet diervoeders wordt de controle op
wettelijke erkennings- en registratievoorwaarden bij niet GMP-gecertificeerde bedrijven met
ingang van 1 juli 2003 uitgevoerd door de Voedsel en Waren Autoriteit - Rijksdienst voor de
keuring van vee en vlees (VWA-RVV). In een regelingsafspraak PDV en RVV zijn de afspraken over de uitvoering van deze controle werkzaamheden vastgelegd. In Verordening PDV
Controle Diervoedersector 2003, die met ingang van 1 juli 2003 Van kracht is, is bovenstaande
vastgelegd.

3

Controle op basiskwaliteit

Het toezicht op de verordeningen van het productschap wordt de controle op basiskwaliteit
genoemd. In 2003 hebben de controles gericht op etiketteringeisen en het gebruik van toevoegings- en diergeneesmiddelen geïntegreerd in de GMP-audits plaats gevonden. Daarnaast zijn
zowel administratieve en visuele controles op de naleving van de Minas-regeling en de Hygiënische Productie van Huisdiervoeders (vervallen per 1 juli 2003) uitgevoerd.
Elk bezoek wordt gevolgd door een rapportage met verslaglegging van de waarnemingen,
conclusies en verbetermaatregelen.
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Bij de controle wordt de bedrijfssituatie beoordeeld en worden tekortkomingen geregistreerd en
gerapporteerd. Tekortkomingen worden geclassificeerd in 'categorie 3' (‘opmerkingen’) en 'categorie 2' (‘afwijkingen’). Opgemerkt wordt dat een herhaalde 'categorie 3 tekortkoming' zonder
enige verbetering als 'categorie 2' wordt geclassificeerd. Herhaalde 'categorie 2 tekortkomingen' of ernstige en/of kritische overtredingen (categorie 1 tekortkomingen) worden gerapporteerd aan de AID.
De wijze van controle vindt plaats door middel van:
! administratieve controle: controle van de bedrijfstechnische boekhouding en de administratie;
! visuele dan wel instrumentele inspectie en controle;
! controle en inspectie van bedrijfsinrichting en apparatuur.
3.1

Verordening PDV diervoeder 2003

Tot 1 juli 2003 is 4 keer een bezoek gebracht in het kader van de controle basiskwaliteit. Daarnaast is de basiskwaliteit 422 keer gecontroleerd tijdens een GMP-audit van GMPgecertificeerde bedrijven.
In de tweede helft van 2003 zijn door auditoren van geaccepteerde certificatie instellingen 409
aangekondigde en 169 onaangekondigde GMP-audits uitgevoerd. De controle op de wettelijke
bedrijfserkenningen– en registraties bij GMP-gecertificeerde bedrijven heeft geïntegreerd in
deze GMP-audits plaats gevonden.
Daarnaast zijn in het kader van de Regelingsafspraak PDV en RVV door de VWA/RVV 31 controles uitgevoerd bij bedrijven die niet deelnemen aan de GMP-regeling. Op 1 juli 2003 stonden
119 bedrijven op de lijst van bedrijven die niet deelnemen aan de GMP-regeling. In de loop van
2003 zijn hier nog enkele bedrijven aan toegevoegd.
Op grond van deze controle verstrekte het PDV de wettelijke bedrijfserkenningen en –
registraties als bedoeld in Verordening diervoeder 2003. In 2003 zijn 46 erkenningen/registraties ingetrokken.
Tabel 1: Overzicht van het aantal bedrijven die producten bereiden of in het verkeer brengen
waarvoor een erkenning nodig is.

Producten

Erkenning

Bereiden

Erkenning

Toevoegingsmiddelen
Bijzondere N-houdende producten
Voormengsels met toevoegingsmiddelen
Mengvoeders met voormengsels
Totaal

αA
αA

26
26

αI1
αI1

In het verkeer
brengen
30
30

αB

33

αI2

23

αC en αE

203
288

--

nvt
83

nvt = niet van toepassing

Onder punt 1 en 2 (in de kolom In het verkeer brengen) wordt tweemaal het aantal αI1 erkenningen
vermeld. De αI1 erkenningen is zowel van toepassing op bedrijven die toevoegingsmiddelen verhandelen, als op bedrijven die bijzondere stikstofhoudende producten verhandelen.
Het totaal aantal dat is aangegeven onderaan beide kolommen bevat dus een dubbeltelling.
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Tabel 2: Overzicht van het aantal bedrijven die producten bereiden of in het verkeer brengen
waarvoor een registratie nodig is.

Producten

Registratie

Bereiden

Registratie

Toevoegingsmiddelen
Voormengsels met toevoegingsmiddelen
Mengvoeders met voormengsels
Mengvoeders met toevoegingsmiddelen
Mengvoeders voor gezelschapsdieren met voedermiddelen, behorende
tot de groepen vitamine A en D, koper en selenium
Totaal

A

31

I1

In het verkeer
brengen
35

B

37

I2

26

C en D

242

nvt

C en D

242

---

--

nvt

C(2)

25
577

nvt

61

nvt = niet van toepassing

Bij punt 3 en 4 (in de kolom bereiden) wordt tweemaal het aantal C en D registraties vermeld.
Deze registraties zijn van toepassing op bedrijven die mengvoeders met zowel voormengsels als toevoegingsmiddelen bereiden.
Het totaal aantal dat is aangegeven onderaan de kolom bereiden bevat dus een dubbeltelling.

In 2003 zijn tijdens de controles de volgende tekortkomingen geconstateerd:
- Geen vastlegging van of monitoring van kritische punten 2x
- Geen kwaliteitsregistratie 2x
- Geen kwaliteitshandboek of documentatie kwaliteitsbewakingplan 6x
- Geen monstername 9x
- Geen tracking en tracing van gebruikte voormengsels mogelijk 5x
- Geen registratie van geproduceerde mengvoeders 1x
- Mogelijkheid tot ongewenste kruisbesmetting bij opslag 3x
- Geen ongedierte bestrijdingsplan 1x
- Op basis van de activiteiten een andere/extra erkenning/registratie nodig 3x
- Verkeerde norm voor dioxine op specificatie 1x
- Onduidelijkheid over gehalte aflatoxine in palmschroot 1x
- Foutieve etikettering, zie voor verdere informatie tabel 3
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Tabel 3: Aantal administratieve controles en afwijkingen ten behoeve van etikettering.
Product
Voedermiddelen
Toevoegingsmiddelen
Voormengsels
Mengvoeders
Overige/niet gespecificeerd
Totaal

Etikettering
controles
477
14
24
238
16
769

tekortkomingen
19
1
2
18
40

De geconstateerde tekortkomingen aangaande etikettering hadden betrekking op:
− Aanduiding ‘voedermiddel’ ontbreekt; 22x
− Erkenningnummer ontbreekt: 5x
− Etiket ontbreekt: 6x
− Houdbaarheidsdatum niet aangegeven: 2x
− Term ‘aanvullend/volledig diervoeder’ ontbreekt: 2x
− Geen aantoonbare onderbouwing van de gehaltes: 1x
− Verplichtte vermelding van koper ontbreekt: 2x
3.2

Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003

In totaal is aan geen enkel bedrijf een vergunning in het kader van Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003 verleend. De controle op de voorwaarden voor het verlenen van deze
vergunning heeft bij GMP-gecertificeerde bedrijven geïntegreerd in de GMP-audit plaats gevonden. Echter, 3 bedrijven met een vergunning in het kader van Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003 zijn niet GMP gecertificeerd. Deze bedrijven zijn in 2003 niet bezocht.
In 2003 zijn 2 vergunningen ingetrokken.
3.3

Verordening erkenningsregeling MINAS 2004

In het kader van het toezicht op de naleving van de Erkenningsregeling MINAS zijn in totaal
341 controle bezoeken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze controle bezoeken is een externe kracht ingehuurd.
Tijdens deze controles zijn 47 tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen hadden
betrekking op: op:
- gebruik van een verouderd CVB -tabellenboek
- gebruik van het CVB -tabellenboek i.p.v. opgave van de leverancier
- gehaltes van natte bijproducten niet conform protocol bepaald
- opgave in verkeerde eenheden
- incidentele foute opgaven in kwartaaloverzichten
- te weinig monsters genomen
- monsternemers voor natte bijproducten niet aangemeld bij PDV
- Minas administratie niet op bedrijf aanwezig.
Het totaal aantal bedrijven met een MINAS-erkenning was 756. In 2003 zijn 40 MINASerkenningen ingetrokken
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