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Sectorreferentiedocument over de productie van veilige 
voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden 

en de raffinage van plantaardige oliën 
 

 
 

1. Inleiding 
 

Leden van FEDIOL breken meer dan 35 miljoen ton aan oliezaden per jaar en 
produceren 11 miljoen ton aan plantaardige oliën en vetten. Daarnaast 
verwerken zij 6 miljoen ton aan geïmporteerde oliën. Leden van FEDIOL 
produceren ook 25 miljoen ton aan meel en zijn een belangrijke speler op de 
EU-markt, die de grootste ter wereld is met 57 miljoen ton aan meelconsumptie 
(bron: Oilworld). Statistieken zijn ook te vinden op: http://www.fediol.eu/. 

Er zijn in Europa ruim 150 faciliteiten waar oliezaden verwerkt worden en 
plantaardige oliën en vetten, waarin circa 20 000 mensen werkzaam zijn. 

 
De Europese Eiwitmeel- en Oliesector verwerkt verschillende soorten oliezaden, 

bonen, vruchten en noten voor de productie van plantaardige oliën - voor 
menselijke consumptie, maar ook voor diervoeder en voor technische 
doeleinden - en voor de productie van schroot uit oliehoudende zaden dat 

gebruikt wordt als eiwitrijk voedermiddel. Brekerijen hebben doorgaans 
geïntegreerde raffinaderijen die gebruikmaken van olieproducten die bestemd 

kunnen zijn voor voedsel, voeder of technisch gebruik. Delen b en c hieronder 
bieden nadere gegevens rond de voedermiddelen die geproduceerd worden en 
de processen die de sector toepast. 

 
Om bedrijven te ondersteunen bij het aanbieden van veilige producten, heeft 

FEDIOL een risicobeoordeling uitgevoerd van de ketens aan voedermiddelen van 
de belangrijkste gewassen die zijn sector verwerkt (zie ook deel d). Deze 
beoordelingen bieden een instrument voor brekerijen van oliehoudende zaden en 

raffinaderijen van oliën om hun eigen beheerssystemen voor voederveiligheid te 
evalueren. Ze ondersteunen deze bedrijven ook in hun dialogen over 

ketenbeheersing met hun klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. De 
risico-inschattingen helpen zo de veiligheid van de voederketen te versterken. 
FEDIOL benadrukt dat deze bedrijven primair verantwoordelijk blijven voor het 

leveren van veilig diervoeder en dat deze evaluaties deze verantwoordelijkheid 
geenszins kunnen vervangen. De risicobeoordelingen die beheersmaatregelen 

noemen zijn een nadere verfijning van het begrip Basisvoorwaardenprogramma's 
(Prerequisite Programmes of PRP's) zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de 
begeleidende communautaire gids. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Lijst van voedermiddelen 
 

De belangrijke ruwe materialen die verwerkt worden door de Europese Eiwitmeel- 
en Oliesector zijn koolzaad, sojabonen, zonnebloemzaad, ruwe palmolie, ruwe 
palmpitolie en ruwe kokosolie. 

 
Naam Nummer in de 

catalogus van 

voedermiddelen 

68/2013 

Nummer in het 

online register 

van 

voedermiddelen 

Beschrijving 

Maïskiemschroot 1.2.12 Product verkregen door de winning van olie door extractie van 

verwerkte maïskiemen. 

Lijnzaadschilfers  

[Lijnzaadkoek] 

2.8.2 Product verkregen door de winning van olie door persing uit 

lijnzaad (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %). 

Lijnzaadschroot  

[Lijnzaadmeel] 

2.8.3 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers. Het kan 

pensbestendig zijn. 

Lijnzaadschilfervoer  

[Lijnzaadkoekvoer] 

2.8.4 Product verkregen door de winning van olie door persing uit 

lijnzaad (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %). Mag ten 

hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. 

diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en 

cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Lijnzaadschrootvoer  

[Lijnzaadmeelvoer] 

2.8.5 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers. Mag ten hoogste 

1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, 

amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) 

en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen 

bevatten. Het kan pensbestendig zijn. 

Lijnzaadschrootvoer  

[Lijnzaadmeelvoer] 

04306-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers zoals beschreven in 

de catalogus van voedermiddelen, Verordening (EU) nr. 68/2013, 

productnummer 2.8.5.  Mag ten hoogste 2 % zeep (uitgezonderd 

lecithinen) uit geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Kool- en raapzaadschilfers  

[Kool- en raapzaadkoek] 

2.14.2 Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- 

en raapzaad. Het kan pensbestendig zijn. 

Kool- en raapzaadschroot  

[Kool- en raapzaadmeel] 

2.14.3 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Het kan 

pensbestendig zijn. 

Kool- en raapzaad, 

geëxtrudeerd 

2.14.4 Product verkregen uit heel kool- en raapzaad via een behandeling 

in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen 

zetmeelverstijfseling. Het kan pensbestendig zijn. 

Kool- en 

raapzaadeiwitconcentraat 

2.14.5 Product verkregen door de winning van olie door de afscheiding van 

het eiwitbestanddeel van kool- en raapzaadschilfers of kool- en 

raapzaad. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:NL:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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Kool- en 

raapzaadschilfervoer  

[Kool- en 

raapzaadkoekvoer] 

2.14.6 Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- 

en raapzaad. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en 

filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, 

fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit 

geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen bevatten. Het kan 

pensbestendig zijn. 

Kool- en 

raapzaadschrootvoer  

 [Kool- en 

raapzaadmeelvoer] 

2.14.7 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Mag ten 

hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. 

diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en 

cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. Het kan pensbestendig zijn. 

Kool- en 

raapzaadschrootvoer  

 [Kool- en 

raapzaadmeelvoer] 

04263-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers zoals 

beschreven in de catalogus van voedermiddelen, Verordening (EU) 

nr. 68/2013, productnummer 2.14.7. Mag ten hoogste 2 % zeep 

(met uitzondering met lecithinen) uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Sesamschilfers [Sesamkoek]  2.17.3 Product verkregen door de winning van olie door persing uit 

sesamzaad (in HCl onoplosbare as: maximaal 5 %) 

Getoaste sojabonen 2.18.1 Sojabonen (Glycine max. L. Merr.) die een geschikte 

hittebehandeling hebben ondergaan. (Ureaseactiviteit: maximaal 

0,4 mg N/g × min.). Het kan pensbestendig zijn. 

Sojaschilfers [Sojakoek] 2.18.2 Product verkregen door de winning van olie door persing uit 

sojazaad. 

Sojaschroot [Sojameel] 2.18.3 Product verkregen door de winning van olie door extractie uit 

sojabonen die een geschikte hittebehandeling hebben ondergaan. 

(Ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.).  

Het kan pensbestendig zijn. 

Sojaschroot [Sojameel],  

ontdopt 

2.18.4 Product verkregen door de winning van olie door extractie uit 

ontdopte sojabonen die een geschikte hittebehandeling hebben 

ondergaan (Ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g × min.). Het 

kan pensbestendig zijn. 

Soja(bonen)doppen 2.18.5 Product verkregen bij het ontdoppen van sojabonen 

Sojabonen, geëxtrudeerd 2.18.6 Product verkregen uit sojabonen via een behandeling in vochtige, 

warme omstandigheden onder druk met toegenomen 

zetmeelverstijfseling. Het kan pensbestendig zijn. 

Sojabonen, vlokken 2.18.12 Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en 

pletten van ontdopte sojabonen. (Ureaseactiviteit: maximaal 0,4 

mg N/g × min.). 

Sojaschrootvoer  

[Sojameelvoer] 

2.18.13 Product verkregen door de winning van olie door extractie uit 

sojabonen die een geschikte hittebehandeling hebben ondergaan. 

(Ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g × min.). Mag ten hoogste 

1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. diatomeeënaarde, 

amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) 

en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen 

bevatten. Het kan pensbestendig zijn. 

Sojaschrootvoer  

[Sojameelvoer], ontdopt 

2.18.14 Product verkregen door de winning van olie door extractie uit 

ontdopte sojabonen die een geschikte hittebehandeling hebben 

ondergaan (Ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g × min.). Mag 

ten hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. 

diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en 

cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde 



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken 

van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 7 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. Het kan pensbestendig zijn. 

Sojaschrootvoer  

[Sojameelvoer] 

04286-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van sojabonen zoals beschreven in de 

catalogus van voedermiddelen, Verordening (EU) nr. 68/2013, 

productnummer 2.18.13. Mag ten hoogste 1,5 % zeep (met 

uitzondering met lecithinen) uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Sojaschrootvoer  

[Sojameelvoer], ontdopt 

04294-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van ontdopte sojabonen zoals 

beschreven in de catalogus van voedermiddelen, Verordening (EU) 

nr. 68/2013, productnummer 2.18.14. Mag ten hoogste 1,5 % zeep 

(uitgezonderd lecithinen) uit geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen 

bevatten. 

Zonnebloemzaadschilfers 

[Zonnebloemzaadkoek] 

2.19.2 Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaad 

van zonnebloemen. 

Zonnebloemzaadschroot 

[Zonnebloemzaadmeel] 

2.19.3 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Het kan 

pensbestendig zijn. 

Zonnebloemzaadschroot 

[Zonnebloemzaadmeel], 

ontdopt 

2.19.4 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaad 

waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. 

Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof. 

Zonnebloemzaadschrootvoer  

[Zonnebloemzaadmeelvoer] 

04285-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers zoals 

beschreven in de catalogus van voedermiddelen, Verordening (EU) 

nr. 68/2013, productnummer 2.19.6.  Mag ten hoogste 2 % zeep 

(uitgezonderd lecithinen) uit geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen 

bevatten. 

Zonnebloemzaadschrootvoer  

[Zonnebloemzaadmeelvoer],  

ontdopt 

04274-EN Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers die geheel 

of gedeeltelijk ontdopt zijn, zoals beschreven in de catalogus van 

voedermiddelen, Verordening (EU) nr. 68/2013, productnummer 

2.19.7.  Mag ten hoogste 2 % zeep (uitgezonderd lecithinen) uit 

geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Zonnebloemzaadschillen 2.19.5 Product verkregen bij het schillen van zonnebloemzaad 

Zonnebloemzaadschrootvoer 

[Zonnebloemzaadmeelvoer] 

2.19.6 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Mag ten 

hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. 

diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en 

cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. Het kan pensbestendig zijn. 

Zonnebloemzaadschrootvoer  

[Zonnebloemzaadmeelvoer],  

ontdopt 

2.19.7 Product verkregen door de winning van olie door extractie en 

geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaad 

waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Mag ten 

hoogste 1 % gebruikte bleekaarde en filtreerstof (bv. 

diatomeeënaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en 

cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen bevatten. 

Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof. 

Plantaardige oliën en vetten 

(Bij de benaming moeten 

ook de plantensoorten 

2.20.1 Oliën en vetten uit gewassen (uitgezonderd ricinusolie van de 

ricinusplant); ze kunnen ontgomd, geraffineerd en/of 
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worden vermeld.) gehydrogeneerd zijn. 

Ruwe lecithinen 2.21.1 Product verkregen bij het ontgommen van ruwe olie uit 

oliehoudende zaden en oliehoudende vruchten met water. 

Citroenzuur, fosforzuur of natriumhydroxide mogen tijdens het 

ontgommen van de ruwe olie worden toegevoegd. 

Papaverschroot 

[Papavermeel] 

2.23.2 Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de 

schilfers van papaverzaad. 

Zure oliën uit chemische 

raffinage (Bij de benaming 

moet ook de aanduiding van 

de botanische of dierlijke 

oorsprong worden vermeld.) 

13.6.1 Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van 

oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gevolgd 

door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije 

vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, 

vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, 

lecithine en vezels bevat. 

Uit fysische raffinage 

verkregen vetzuurdestillaten 

13.6.5 Product verkregen bij het ontzuren, door middel van destillatie, van 

oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, dat vrije 

vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, 

vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, sterolen 

en tocoferolen bevat. 

Door splitsen verkregen 

zuivere gedistilleerde 

vetzuren 

13.6.7 Product dat wordt verkregen bij de destillatie van uit splitsing van 

olie/vet verkregen ruwe vetzuren, eventueel gevolgd door 

hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedestilleerde 

vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en 

onverzadigd. 

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering. 

Zeep uit chemische 

raffinage 

13.6.8 Product verkregen bij het ontzuren, door middel van een waterige 

oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, 

van plantaardige oliën en vetten, dat zouten van vetzuren, oliën of 

vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke 

weefsels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat. 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage (uitsluitend met 

dioxineanalyse, traceerbaar, 

waaruit blijkt dat dit project 

in overeenstemming is met 

de wettelijke limieten 

gesteld in bijlage II bij 

Verordening (EU) 

nr. 183/2005) 

02202-EN Product verkregen uit de destillatie van geneutraliseerde oliën van 

plantaardige (..) oorsprong dat vervolgens verwerkt is en oliën of 

vetten als bestanddelen heeft. 

Met organische zuren  

veresterde mono- en  

diglyceriden van  

vetzuren (De benaming 

moet worden gewijzigd of 

aangevuld met het oog op 

de vermelding van de 

gebruikte vetzuren. / De 

benaming moet worden 

gewijzigd of aangevuld met 

het oog op de vermelding 

van het organische zuur.) 

13.6.9 Mono- en diglyceriden van vetzuren met ten minste vier 

koolstofatomen, veresterd met organische zuren. 

Ruwe glycerine 13.8.1 Bijproduct dat wordt verkregen uit: 

- Het oleochemische proces van het splitsen van olie/vet om 

vetzuren en sweet water te verkrijgen, gevolgd door concentratie 

van het sweet water om ruwe glycerol te verkrijgen, dan wel door 
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omestering (mag ten hoogste 0,5 % methanol bevatten) van 

natuurlijke oliën/vetten om methylesters van vetzuur en sweet 

water te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het sweet water 

om ruwe glycerol te verkrijgen. 

- De productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren) 

door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige 

en dierlijke oorsprong. In de glycerol kunnen minerale en 

organische zouten achterblijven (ten hoogste 7,5 %). 

mag ten hoogste 0,5 % methanol en ten hoogste 4 % MONG 

(Matter Organic Non Glycerol), bestaande uit methylesters van 

vetzuren, ethylesters van vetzuren, vrije vetzuren en glyceriden, 

bevatten;  

- Verzeping van oliën/vetten van plantaardige of dierlijke 

oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te 

verkrijgen. 

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering. 

Glycerine 13.8.2 Product dat wordt verkregen door: 

- Het oleochemische proces van a) het splitsen van olie/vet gevolgd 

door concentratie van sweet waters en raffinage door middel van 

destillatie (zie deel B, glossarium van procedés, punt 20) of 

ionenwisseling; b) verestering van natuurlijke oliën/vetten om 

methylesters van vetzuren en ruw sweet water te verkrijgen, 

gevolgd door concentratie van het sweet water om ruwe glycerol te 

verkrijgen en raffinage door middel van destillatie of ionenwisseling 

- De productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren), 

door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige 

en dierlijke oorsprong, gevolgd door het raffineren van de glycerol. 

Minimaal glycerolgehalte: 99 % in de droge stof. 

- Verzeping van oliën/vetten van plantaardige of dierlijke 

oorsprong, gewoonlijk met alkali-/aardalkalimetalen, om zeep te 

verkrijgen, gevolgd door het raffineren van de ruwe glycerol en 

destillatie 

Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering. 

 

 
 

Sojabonen en zonnebloemzaad mogen ontdopt worden, wat leidt tot schroot met een 
laag vezelgehalte en daardoor een hoog eiwitgehalte ("hi-pro" versus "low-pro" 
schroot). 

 
Andere verwerkte oliehoudende zaden zijn onder meer lijnzaad, sesamzaad, 

maïskiemen en papaverzaad. Andere verwerkte oliën zijn onder meer shea-, illipe-, 

saffloerzaad- en arachideolie. 
 
De bovenstaande lijst wordt, waar nodig, bijgewerkt naar gelang van industriële 

ontwikkelingen in de plantaardige-olieindustrie of de eiwitmeelindustrie, of van een 
ontwikkeling in de EU-wetgeving inzake voedermiddelen zoals een herziening van de 

catalogus van voedermiddelen. 
 
Deze lijst is niet uitputtend. Voor alle producten die als voedermiddelen verkocht 

worden, moet in overeenstemming met deze gids een risicobeoordeling beschikbaar 
zijn.  
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3.  Overzicht van de belangrijkste processen 
 

3.1 BREKEN VAN OLIEHOUDENDE ZADEN 
 

3.1.1 REINIGEN, DROGEN EN VOORBEREIDEN VAN DE ZADEN/BONEN 

Als eerste stap wordt het zaad/de boon gereinigd en gedroogd. Vreemd materiaal, 
zoals stenen, glas en metaal worden eruit verwijderd door middel van zeven en 
magneten en wordt buiten de voedselketen afgevoerd. 
Het drogen wordt zodanig uitgevoerd dat contact met ontbrandbare gassen 
vermeden wordt, tenzij van aardgas gebruikgemaakt wordt. 

Sommige oliehoudende zaden, zoals sojabonen en zonnebloemzaad, kunnen na het 
reinigen ontdopt worden. Na het ontdoppen heeft het schroot een lager ruw 
vezelgehalte en daardoor een hoger eiwitgehalte. De sojadoppen kunnen ook voor 
diervoederdoeleinden gebruikt worden, als zodanig of in korrelvorm. 
 

3.1.2 BREKEN EN VERHITTEN 

Zaden met een hoog oliegehalte, zoals kool- en raapzaad en zonnebloemzaad, 
worden gewoonlijk mechanisch geperst na voorverhitting. De geperste koek bevat 
tot achttien procent olie en wordt bij het extraheren verder behandeld. In sommige 
gevallen ondergaat de geperste koek diepe onttrekking. Dit brengt het oliegehalte 
verder terug tot onder de tien procent en levert een koek op die voor 
diervoederdoeleinden verkocht wordt. Sojabonen hebben een relatief laag 
oliegehalte. Deze worden thermisch behandeld en mechanisch opgebroken tot ruwe 
grondstoffen/vlokken die verdere extractie ondergaan. 

Soms wordt de oliehoudende ruwe grondstof geperst zonder verhitting; dergelijke 

oliën worden koudgeperste oliën genoemd. Aangezien bij koude persing niet alle olie 

geëxtraheerd wordt, wordt het alleen toegepast bij de productie van een paar 
speciale eetbare oliën, bijvoorbeeld olijfolie. 
 

3.1.3 EXTRACTIE MET BEHULP VAN EEN OPLOSMIDDEL 

Extractie met behulp van een oplosmiddel scheidt de olie van de zaden/bonen. De 
voorbewerkte zaden/bonen worden in een meerfasig tegenstroomproces met een 
oplosmiddel behandeld tot de resterende hoeveelheid olie tot het laagst mogelijke 
niveau is teruggebracht. Hexaan wordt gewoonlijk als oplosmiddel voor extractie 
gebruikt.  
Het resulterende mengsel bestaat uit olie en oplosmiddel. Dit wordt door distillatie 
gescheiden in de beide bestanddelen, olie en oplosmiddel. Het oplosmiddel wordt 
gerecycled voor hergebruik in het extractieproces. 
 

3.1.4 VERWIJDERING VAN HET OPLOSMIDDEL EN TOASTEN 

Het hexaan-bevattende meel wordt ter verwijdering van het oplosmiddel in de 
toaster behandeld met indirecte verhitting en stoom. Het toastproces vindt plaats 
om drie redenen. Allereerst om het oplosmiddel uit het meel te herwinnen, ten 
tweede om de voedingswaarde van het meel te verhogen, bijvoorbeeld door het 
gehalte aan glucosinolaten of trypsineremmers te verlagen en ten derde om het 
risico op biologische verontreiniging te minimaliseren. 
 

3.1.5. DROGEN, KOELEN, OPSLAAN 

Om stabiele en transporteerbare voedermiddelen te verkrijgen die geschikt zijn voor 
opslag, wordt het schroot vervolgens gedroogd en gekoeld. Schroot van 
oliehoudende zaden wordt doorgaans in silo's opgeslagen. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen wordt dit in zakken bewaard. Om te voorkomen dat het schroot aan de 
silowanden kleeft, is het gebruikelijk om een antiklontermiddel (zoals minerale klei) 
toe te voegen. Dit is met name noodzakelijk wanneer de silo's een aanzienlijke 
hoogte bereiken. De gebruikte antiklontermiddelen zijn de middelen die door de EU-
diervoederwetgeving zijn toegestaan. 
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3.2   RAFFINAGE 
 

Ruwe oliën die verkregen worden door persing en/of extractie worden soms 
rechtstreeks voor voedsel- en diervoederdoeleinden gebruikt. In de meeste gevallen 
worden de ruwe oliën echter geraffineerd. 

De raffinage van ruwe oliën behelst het verwijderen van gommen of ruwe lecithinen 

en het verwijderen van vrije vetzuren (free fatty acids of FFA's) uit de olie om de 
eetbare olie een neutrale smaak te geven met behoud van de voedingswaarde en 
tevens de kwaliteit en stabiliteit van het product te waarborgen.  

 
3.2.1 ONTGOMMEN: CHEMISCHE EN FYSISCHE RAFFINAGE 

Ontgommen is de eerste stap van de raffinage en houdt in dat de gommen/ruwe 

lecithinen uit de olie verwijderd worden. Daartoe wordt de ruwe olie bij verhoogde 
temperaturen bewerkt met water, enzymen of zuren van levensmiddelenkwaliteit. 

Aan het eind van deze stap of na neutralisatie worden de gehydrateerde gommen 
verwijderd. Gommen zijn een grondstof voor de productie van lecithinen.  
 

3.2.2 NEUTRALISERING: CHEMISCHE RAFFINAGE 

FFA's zijn verantwoordelijk voor de zuurtegraad van de olie. Chemische raffinage is 

de traditionele methode van olieraffinage en omvat als stap de neutralisatie van deze 
FFA's in de ruwe olie.  Tijdens de neutralisatie wordt de olie behandeld met een 
alkalische oplossing van levensmiddelenkwaliteit (natronloog) die met de FFA's tot 

zeep reageert.  
 

De zeep - samen met de neergeslagen gommen, indien nog aanwezig - wordt door 
centrifugeren van de olie gescheiden. Standaard bevat zeep 40 % water en 60 % 
vetstof (FFA's, triglyceriden). In installaties die zowel oliehoudende zaden breken als 

de zaadolie raffineren (geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen), kunnen de zeep en 
de gommen opnieuw aan het schroot of de schilfers worden toegevoegd in een 

concentratie van circa 1,5 %.  
Zeep kan ook als voedermiddel op de markt verkocht worden als "zeep" of kan door 
middel van een zuur in zure oliën gesplitst worden. 

De productie van gommen of zeep bij geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen is een 
proces waarbij de gommen en vrije vetzuren continu uit de oliën verwijderd worden 

en deze continu als gommen of zepen aan het schroot of de schilfers worden 
toegevoegd. De bestanddelen in de zeep maken deel uit van de natuurlijke 
samenstelling van zaden of bonen. Dit betekent dat alleen natuurlijke bestanddelen 

die van de zaden en bonen gescheiden zijn terug het brekingsproces in gaan. Of bij 
een geïntegreerde brekerij en raffinaderij zeep terug het schroot of de schilfers in 

gaat, wordt bepaald door het ontwerp van de installatie. Dit is niet onderworpen aan 
alledaagse bestuursbesluiten.  
Tijdens hun bijeenkomst op 17 en 18 januari 2013 bevestigde het Permanent Comité 

voor de voedselketen en de diergezondheid, sectie dierenvoeding, de status als 
voedermiddel van schroot of schilfers waar zeep aan toegevoegd is bij geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen. 

 
3.2.3 BLEKEN: CHEMISCHE EN FYSISCHE RAFFINAGE 

Het doel van het bleken (of ontkleuren) is om het niveau van pigmentstoffen zoals 

carotenoïden en chlorofyl te verminderen, maar deze behandeling verwijdert ook 
residuen van esters, zepen, sporen van metalen, oxidatieproducten en eiwitten. 

Deze sporencomponenten verstoren de verdere verwerking. Ze veroorzaken een 
eindproduct van lagere kwaliteit en worden verwijderd door adsorptie met 
geactiveerde klei of silicium. In geïntegreerde brekerijen/raffinaderijen kan de 

gebruikte bleekaarde terug het schroot in gebracht worden. Bleekaarde afkomstig 
van zelfstandige raffinaderijen en/of verhardingsinstallaties, waarbij laatstgenoemde 
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nikkel kan bevatten, is uitgesloten van recycling terug het voedermiddel in en wordt 
buiten de voedselketen afgevoerd. Als in ruwe olie zware polycyclische 

koolwaterstoffen aanwezig zijn, moet geactiveerde koolstof worden gebruikt om 
deze te verwijderen. De bleekaarde die geactiveerde koolstof bevat wordt buiten de 

voedersector afgevoerd. 
 
 

3.2.4 FRIGELISATIE: OPTIONEEL ZOWEL CHEMISCHE ALS FYSISCHE RAFFINAGE 

Bij de frigelisatie worden wassen gekristalliseerd en verwijderd door middel van een 

filterproces om vertroebeling van het vloeibare deel bij lagere temperaturen te 
voorkomen. De filterkoek die na het filterproces overblijft, bestaat uit olie, wassen en 

filtreerstof. De filterkoek kan naar de toaster worden gerecycled en aan het schroot 
worden toegevoegd (in een geïntegreerde brekerij/raffinaderij) of als zodanig als 
voedermiddel verkocht worden (losstaande raffinage). De term frigelisatie werd 

oorspronkelijk decennia geleden toegepast, toen katoenzaadolie aan 
wintertemperaturen werd blootgesteld om dit proces te bereiken. 

Frigelisatieprocessen die gebruikmaken van de temperatuur om de kristallisatie te 
beheersen, worden op zonnebloem- en maïsolie toepast. Dit proces staat ook bekend 

als wasverwijdering. 
 

3.2.5 ONTGEUREN: CHEMISCHE RAFFINAGE 

Ontgeuren is een vacuüm-stoomdestillatieproces dat de betrekkelijk vluchtige 

bestanddelen verwijdert die kunnen leiden tot onwenselijke smaken, kleuren en 
geuren in vetten en oliën.  Dit wordt mogelijk gemaakt door de grote verschillen in 

vluchtigheid tussen deze ongewenste stoffen en de triglyceriden. 

Het doel van het ontgeuren is het wegnemen van geuren, ongewenste smaken en 

andere 
vluchtige bestanddelen zoals bestrijdingsmiddelen en lichte, polycyclische, 

aromatische 

koolwaterstoffen door middel van strippen. Nauwlettende uitvoering van dit proces 

zal ook de stabiliteit en kleur van de olie verbeteren zonder de voedingswaarde aan 
te tasten. 

Afhankelijk van de tijd die de olie in het ontgeuringsapparaat doorbrengt, vindt het 
proces plaats in een vacuüm (0,5 - 8 mbar) en bij temperaturen tussen de 180° - 
270°C, 

waarbij een stripmiddel zoals stoom of stikstof wordt gebruikt, aangezien de voor 
geuren en smaken verantwoordelijke stoffen doorgaans vluchtig zijn. De 
omstandigheden worden binnen dit bereik waar nodig aangepast om de verwijdering 

van specifieke stoffen te borgen. 
Deze stap zorgt voor het verder verwijderen van eiwitten. 

 
3.2.6 DESTILLATIE: FYSISCHE RAFFINAGE 

Fysische raffinage verwijdert de FFA's door middel van destillatie; het kookpunt van 
de FFA's ligt onder dat van de triglycerideolie. FFA's uit fysische raffinage worden 
vetzuurdestillaten genoemd. Op zichzelf staande raffinaderijen, d.w.z. raffinaderijen 

die ruwe oliën inkopen en zelf geen oliehoudende zaden breken, passen vaak 
fysische raffinage toe op tropische oliën zoals palmolie, palmpitolie en kokosolie. 

Geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen kunnen ook fysische raffinage toepassen 
op oliehoudende zaden zoals kool- en raapzaadolie, zonnebloemolie en 

sojabonenolie. Bij fysische raffinage vindt geen neutralisering plaats van de ruwe olie 
en daardoor ook geen zeepproductie.  
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3.3 VERANDERINGEN VAN OLIËN EN VETTEN 

 
3.3.1 HYDROGENERING 

Tijdens hydrogenering reageert waterstof met de onverzadigde punten van de 
vetzuren. Het doel van hydrogenering is om oliën en vetten met specifieke 
smeltprofielen of een oxidatieve stabiliteit te verkrijgen door onverzadigde dubbele 
bindingen in de olie of het vet te verminderen.  

Hydrogenering wordt bereikt door olie te laten reageren met waterstofgas 

in de aanwezigheid van hitte en metalen als katalysator, bijvoorbeeld nikkel. 

 
3.3.2 INTERESTERIFICATIE 

Een beter smeltprofiel van een olie/vetsysteem kan ook bereikt worden door 

middel van interesterificatie, wat gedefinieerd wordt als het uitwisselen van vetzuren 
van verschillende vetten/oliën waarbij  glycerol als ruggengraat fungeert. 
Er zijn twee soorten interesterificatieproces: chemisch en enzymatisch.  

Chemische interesterificatie in de aanwezigheid van basiskatalysatoren, bijvoorbeeld 

natriummethoxide, leidt tot niet-selectieve of willekeurige herschikkingen van 
vetzuren. Interesterificatie met gebruik van geïmmobiliseerde lipasen is gebruikelijker 

binnen de industrie vanwege de selectieve verandering van de positie van vetzuren 
binnen de triglyceriden. 

Na interesterificatie wordt het eindproduct gebleekt (indien noodzakelijk) en 
(opnieuw) ontgeurd. 

 
3.3.3 FRACTIONERING 

De ketenlengte van een triglyceride bepaalt zijn smeltpunt. Fractionering behelst 

een gecontroleerde kristallisatie. Vaste stoffen worden verwijderd met 
oplosmiddelen of frigelisatie of persing. Persing vindt plaats door middel van 

hydraulische druk of vacuümfiltering. 
Fractionering wordt gebruikt om voor gespecialiseerde doeleinden vetten te maken 
uit palmolie en palmpitolie. 

 
3.3.4 SPLITSING 

Splitsing van de esterbindingen van triglyceriden door middel van water onder hoge 
druk levert vetzuren en glycerolmoleculen op. Het glycerol wordt samen met het 
water gescheiden. 

 
De onderstaande stroomschema's geven de volgende toegepaste hoofdprocessen 

weer: 

- breken van oliehoudende zaden, 

- chemisch raffineren van olie, 

- fysisch raffineren van olie, 

- stroomafwaarts verwerken van geraffineerde olie. 
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4. Methodologie van de risicobeoordelingen van de voedsel- en 
diervoederveiligheidsketen van FEDIOL 

 
4.1 OVERZICHT VAN GEWASSEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN 

RISICOBEOORDELINGEN VAN DE VOEDSEL- EN 

DIERVOEDERVEILIGHEIDSKETEN 

 kool- en raapzaad, 
 sojabonen, 
 zonnebloemzaad, 

 palmvrucht en palmpit,  
 kokosnoot. 

 
4.2 HOE FEDIOL DE KETENRISICOBEOORDELING HEEFT UITGEVOERD  
 

FEDIOL heeft de methodologie gevolgd zoals deze beschreven is in de gids - 
hoofdstuk 6 - HACCP. 

 
1.1. Per oliehoudend gewas heeft FEDIOL een stroomschema opgesteld op de 

volgende elementen in de keten betrekking heeft: het telen van het gewas, de 

opslag en het transport van de geoogste oliehoudende zaden of vruchten, het 
verwerken ervan in verschillende olie- en eiwitrijke producten, en de opslag en 

het uiteindelijke transport ervan naar de voedsel-/diervoedersectoren. De 
voedermiddelen palmpitschroot en kokos vallen buiten het bereik van deze 
beoordelingen, aangezien deze geproduceerd worden door bedrijven die geen lid 

van FEDIOL zijn. 
 

1.2. Per ketenelement heeft FEDIOL de risico's op het gebied van voedsel-/ 
diervoederveiligheid beschreven die redelijkerwijs verwacht mogen worden op 

dat punt binnen de keten voor te komen indien er geen veiligheidsmaatregelen 
getroffen zijn. Voor de verwerkingsstappen (breken en/of raffineren en verder 
verwerken) zijn doorgaans risico's beschreven die met de apparatuur te maken 

hebben. Een veiligheidsrisico is een biologische (B), chemische (C) of fysieke 
aanwezigheid in, of een toestand van, een product waardoor dit schadelijk is 

voor de gezonheid van mens en dier.  
 

1.3. Voor de ketenelementen die betrekking hebben op landbouwactiviteiten zoals de 

teelt van gewassen, het transport en opslag van de geoogste oliehoudende 
zaden of  olievruchten en het drogen van de oliehoudende zaden en breken 

van de olievruchten is de beheersing  van de gevaren de verantwoordelijkheid 
van de exploitanten die in dat deel van de keten actief zijn. Daarom zijn de 
gevaren die daar optreden alleen geïdentificeerd, zonder hun risico's nader te 

beoordelen (geen beoordeling van kans en ernst). De gevaren die in de FEDIOL-
risicobeoordelingen genoemd zijn, stellen de plaatselijke exploitant echter wel in 

staat de noodzakelijke maatregelen te treffen. FEDIOL-leden dienen dit te 
verifiëren wanneer zij in deze ketens actief zijn. Beheersmaatregelen voor deze 
gevaren kunnen uiteindelijk ook genomen worden op het niveau van breking of 

raffinage. 
 

1.4. Deze risicobeoordelingen kunnen verschillen tussen de producenten van 
plantaardige olie en eiwitmeel, bijvoorbeeld op basis van de oorsprong van de 
ruwe grondstoffen en de individuele en specifieke verwerkingsomstandigheden 

van de exploitant. 
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Bovendien is in deze tabellen geen Operation Prerequisite Programme (OPRP) of 
Critical Control Point (CCP) opgenomen, vanwege het feit dat het besluit dat 

aanleiding geeft tot het instellen van een dergelijk OPRP of CCP moet aansluiten 
bij de realiteit van elke fabriek of proceslijn. 

 
1.5. FEDIOL heeft de risicobeoordeling steeds gemotiveerd. 

 

1.6. FEDIOL heeft gecontroleerd of the EU-wetgeving of handelsnormen zoals die van 
FEDIOL en FOSFA of NOFOTA limieten bevatten voor het desbetreffende gevaar 

en indien dit het geval was, deze vermeld. 
 

1.7. Het verpakken van de goederen valt buiten de reikwijdte van deze methodologie 

voor het beoordelen van ketenrisicoanalyses. Het vervoer van leveringen af 
fabriek valt ook buiten het bereik van deze methodologie. 

 
De beoordeling van het veiligheidsrisico van de levensmiddelen- en diervoederketens 
van sojabonen, kool- en raapzaad, zonnebloemzaad, palm-/palmpitolie en kokosolie 

zijn hieronder opgenomen en ook beschikbaar op de website van FEDIOL: 
http://www.fediol.eu.  

Zoals boven reeds beschreven bestaat iedere risicobeoordeling uit de volgende 
delen: 
 een stroomschema dat de hele leveringsketen afbeeldt, 

 bladen die de risico's bespreken per staf in de leveringsketen, d.w.z. teelt, 
drogen, breken, raffinage, opslag en transport.  

Voor de opslag- en transportbladen van de zonnebloem-, kool- en raapzaad-, palm 
(-pit)- en kokosnootketens, zie die van sojabonen. 
 

 
FEDIOL zal de beoordelingen van de levensmiddelen- en 

diervoederveiligheid van de ketens voor producten uit oliehoudende zaden 
en olievruchten elke twee jaar herzien. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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5. Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit 

kool- en raapzaad  

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 1. Kool- en raapzaadteelt* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL (maximumwaarde 

voor residuen), d.w.z. 

residuen van herbiciden, 

insecticiden, fungiciden of 

rodenticiden boven de MRL. 

C    Derde landen die kool- of raapzaad exporteren, 

werken met positieve lijsten voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen bij de teelt die, voor 

sommige stoffen, in strijd kan zijn met de 

Europese wetgeving rond residuen van 

bestrijdingsmiddelen.  

 

In kool- of raapzaad dat uit vochtige gebieden 

afkomstig is, kan een hoog niveau aan fungiciden 

aanwezig zijn. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

verbiedt het in de handel brengen 

van grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals in de bijlagen 

bepaald. Verordening (EG) 

nr. 178/2006 stelt bijlage I vast die 

de voedsel- en 

diervoederproducten opsomt 

waarop maximumgehalten voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

van toepassing zijn. Verordening 

(EG) nr. 149/2008 stelt bijlagen II, 

III en IV vast met MRL's voor de in 

bijlage I bij die verordening 

vallende producten. 

 

  

Niet door de EU 

goedgekeurde ggo's. 

B    Verschillen in het tempo van goedkeuring van 

nieuwe ggo's tussen de EU en derde landen van 

waaruit oliehoudende zaden ingevoerd worden. 

Risico dat sporen van niet door de EU 

goedgekeurde ggo's belanden in de EU 

ingevoerde oliehoudende zaden. 

  Dit is een kwestie van 

naleving van de 

wetgeving en niet van 

voedselveiligheid. 

Fytotoxinen C    Kool- en raapzaden kunnen onkruid bevatten. Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

maximale gehalte aan giftige 

stoffen bevattende onkruidzaden. 

 Visuele inspectie van 

kool- en raapzaden. 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 2. Drogen van kool- en raapzaden bij primaire productie*  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen, 

door drogen veroorzaakt   

        

- dioxine C    Het verbranden van afval kan 

het ontstaan van dioxine tot 

gevolg hebben. Tot nu toe 

hebben de brekers 

vastgesteld dat het 

dioxinegehalte in ruwe kool- 

en raapzaadolie onder de 

detectiegrens ligt. 

Gedragscode ter 

voorkoming en beperking 

van verontreiniging door 

dioxinen en dioxineachtige 

pcb's in voedsel en 

diervoeder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Goede verwerkingspraktijken raden 
het gebruik aan van brandstoffen die 
geen dioxinen en dioxineachtige 
verbindingen en andere schadelijke 
verontreinigende stoffen 
produceren.  

Bij rechtstreekse verhitting dient 

gebruikgemaakt te worden van 

degelijke branders. Monitoring wordt 

als noodzakelijk beschouwd om te 

waarborgen dat droog- of 

verhittingsprocessen niet leiden tot 

verhoogde niveaus aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's. Geen gebruik 

van afvalproducten als brandstof 

voor rechtstreeks drogen. 

 

Het gehalte aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's in op kool- en 

raapzaad gebaseerde 

voedermiddelen mag de 

maximumwaarden van Richtlijn 

2002/32/EC niet overschrijden. 
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Toepassingen: het breken van kool- en raapzaden en de 
raffinage en verwerking van kool- en raapzaadolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën en smeermiddelen 

kunnen toxische verbindingen bevatten. 

 Het programma van eisen 

hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen die 

niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

 

Verontreinigende stoffen in 

water zoals PFOS en PFOA 

 

C Laag Gemiddeld 2 Water wordt gebruikt bij het breek- en 

raffinageproces. 

Voor het produceren van 

diervoeder moet volgens 

Verordening (EG) 

nr. 183/2005 water van 

voldoende kwaliteit gebruikt 

worden. 

  

Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Reinigingsmiddelen en stoom 

(gebruikmakend van ketelchemicaliën) 

komen met het product in aanraking. 

 Reinigingsmiddelen die in het 

productiesysteem gebruikt 

worden, moeten weggespoeld 

worden. Reinigingsmiddelen 

en ketelchemicaliën moeten 
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geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

 

C Gemiddeld Hoog 4 THF's kunnen nog steeds gebruikt worden 

door niet-leden van FEDIOL. 

 

 

Volgens de FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

is het gebruik van THF's niet 

toegestaan. 

Gebruik warm water of 

verhitting door stoom. Anders 

dient een beheersmaatregel 

te borgen dat verontreiniging 

van het product met 

thermische 

verhittingsvloeistoffen 

vermeden wordt. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Breken van kool- en raapzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open 

verpakkingen kunnen in de 

voedselketen belanden. 

 Er moet een programma van 

ongediertebestrijding worden 

toegepast dat geschikt is om 

in de voedselketen gebruikt te 

worden. 

 

Toxische verbindingen uit 

hexaan zoals benzeen 

C Laag Hoog 3 Industriële hexaan kan giftige 

verbindingen bevatten. 

Richtlijn 2009/32/EG stelt 

zuiverheidscriteria vast voor 

het gebruik van hexaan bij het 

breken van oliehoudende 

zaden.  

Hexaan van 

levensmiddelenkwaliteit moet 

hiervoor gebruikt worden. 

 

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal 

aanwezig zijn. 

 Er dient een systeem 

aanwezig te zijn voor het 

verwijderen van vreemd 

materiaal. 
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 3.1 Productie van ruwe olie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen uit 

filtreerstoffen 

C Laag Hoog 3 De ruwe olie zou mogelijk 

verontreinigende stoffen uit de 

filtreerstof kunnen spoelen. 

 Gebruik van filtreerstoffen die 

geschikt zijn voor de 

voedselindustrie. 

 

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale oliën van 

levensmiddelenkwaliteit met 

een lage tot gemiddelde 

viscositeit worden gebruikt 

voor het terugwinnen van 

hexaan. De breker heeft 

belang bij het terugwinnen 

van zoveel mogelijk hexaan 

en het terugwinningssysteem 

zo goed mogelijk te 

onderhouden. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-limiet 

voor C (10-40) in oliën is 400 

mg/kg. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen op kool- 

en raapzaden toont aan dat 

residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

gewaarborgd is. Het 

 *Er is bij kool- en raapzaad 

van bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat 

op basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in kool- en 

raapzaad, tussen de 40 % en 

45 %, een verwerkingsfactor 

van  

2,5 gebruikt moet worden om 

te komen tot de MRL in kool- 

en raapzaadolie. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe kool- 

en raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Dioxine C Zeer laag hoog 2    De FEDIOL-gedragscode 

inzake het verzamelen van 

gegevens over het voorkomen 

van verontreinigende stoffen 

in olie- en schrootproducten in 

de bijlage over dioxine kan 

eisen stellen over het testen 

op dioxine voor kool- en 

raapzaden van specifieke 

geografische oorsprong. 

 

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe olie aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na hexaanextractie van de 

olie en de daaropvolgende 

terugwinning van hexaan uit 

de olie, zullen er sporen van 

hexaan in de ruwe olie 

achterblijven. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat ruwe kool- of 

raapzaadolie met een 

hexaangehalte tot 1000 ppm 

diervoederveilig is. FOSFA 

heeft een maximaal vlampunt 

van 121 ̊C, dat te maken heeft 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

met transport- en 

opslagveiligheid. 
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 3.2 Productie van ruwe lecithinen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale oliën van 

levensmiddelenkwaliteit met 

een lage tot gemiddelde 

viscositeit worden gebruikt 

voor het terugwinnen van 

hexaan. De breker heeft 

belang bij het terugwinnen 

van zoveel mogelijk hexaan 

en het terugwinningssysteem 

zo goed mogelijk te 

onderhouden. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-limiet 

voor C (10-40) in oliën is 400 

mg/kg. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen op kool- 

en raapzaden toont aan dat 

residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

gewaarborgd is.  

 *Er is bij kool- en raapzaad 

van bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan 

residuen van een aantal 
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2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

kans dat deze in ruwe kool- 

en raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe lecithinen 

aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na hexaanextractie van de 

olie en de daaropvolgende 

terugwinning van hexaan uit 

de olie, zullen er sporen van 

hexaan in de ruwe olie 

achterblijven. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat voedermiddelen 

met een hexaangehalte tot 

1000 ppm diervoederveilig 

zijn. FOSFA heeft een 

maximaal vlampunt van 

121 ̊C, dat te maken heeft met 

transport- en opslagveiligheid. 

Ziekteverwekkers B Laag Gemiddeld 2 Microbiologische groei als 

gevolg van het condenseren 

van water dat uit de ruwe 

lecithinen verdampt is.   
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 3.3 

Productie van kool- en raapzaadschilfers [kool- en 
raapzaadkoek] en kool- en raapzaadschroot [kool- en 
raapzaadmeel]  
 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine uit een 

antiklontermiddel 

C Laag Hoog 3 Antiklontermiddel is van 

minerale oorsprong en kan 

van nature dioxine bevatten. 

Dioxine is toxisch voor 

mensen en dieren. 

Verordening (EG) 

nr. 2439/1999 stelt 

kwaliteitsnormen vast voor 

antiklontermiddelen. 

Koop antiklontermiddel van 

diervoederkwaliteit. 

 

Salmonella B Hoog Hoog 4 Salmonella is het 

belangrijkste gevaar op het 

gebied van microbiologische 

verontreiniging van 

diervoeder. Salmonella komt 

veelvuldig voor in het milieu 

en iedere schakel in de 

voedselketen, van de 

producenten tot en met de 

consumenten, heeft een rol te 

spelen bij het terugdringen 

van het gevaar dat salmonella 

dieren of mensen schade 

toebrengt.  FEDIOL, samen 

met drie andere verenigingen 

die de leveranciers en 

consumenten van diervoeder 

vertegenwoordigen, namelijk 

FEFAC, COCERAL en 

COPA-COGECA, heeft de 

verantwoordelijkheid op zich 

genomen voor het bieden van 

richtsnoeren aan de industrie 

om deze te helpen salmonella 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA 

Gemeenschappelijke 

principes voor het beheersen 

van het risico op salmonella 

binnen de voedselketen.  

 

FEDIOL-aanbeveling 

betreffende het vochtgehalte 

voor kool- en 

raapzaadschroot en 

zonnebloemzaadschroot. 

 

Het 

Basisvoorwaardenprogramma 

van de exploitant dient de 

volgende maatregelen te 

dekken: 

a) Het beschermen van 

voedermiddelen tegen 

verontreiniging tijdens de 

verwerking en opslag, 

bijvoorbeeld door middel van 

gesloten systemen, 

hygiënische praktijken of door 

de faciliteiten in geschikte 

hygiënische zones op te 

delen. 

b) Tijd- en 

temperatuurcontroles 

toepassen op de 

Desolventiser Toaster (DT). 

c) Vochtgehaltecontroles 

De exploitant moet 

lijnmonitoring invoeren, 

waarbij over de gehele lijn 

monsters genomen worden, 

vanaf het moment dat het 

product de DT verlaat, vanaf 

het moment dat het de 

opslagsilo binnengaat en tot 

en met het uitlaadgebied. 

 

De exploitant dient 

realistische doelstellingen te 

hanteren voor het 

verminderen van het 

voorkomen van salmonella-

verontreiniging van zijn 

schroot/schillen op basis van 

historische gegevens. 
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te beheersen en hebben in 

juni 2011 de "Common 

principles for the management 

of the Salmonella risk in the 

feed chain" uitgegeven. De 

Europese gids voor goede 

praktijken voor de productie 

van veilige voedermiddelen is 

zodanig gewijzigd dat deze in 

overeenstemming is met deze 

principes. 

 

toepassen op het schroot/de 

schillen. FEDIOL raadt voor 

kool- en raapzaadschroot een 

vochtgehalte aan van 

maximaal 12,5 %. 

 

Als het monitoringsysteem 

aangeeft dat er salmonella is 

aangetroffen in het 

afgewerkte voedermiddel, 

moeten de volgende acties 

worden overwogen: 

o Het uitvoeren van 
serotypering en 
traceerbaarheid om de bron 
van de verontreiniging te 
identificeren; 

o Herzien van de 
verwerkingsomstandigheden 
en relevante programma's 
van vereisten 

o De verdere reiniging van 
opslag en voertuigen (indien 
van toepassing);  

o De verdere reiniging van de 
installatie en apparatuur;  

o Herziening van eerdere 
uitkomsten van monitoring 

o Verdere opleiding of 
veranderingen in processen 
en procedures overwegen 

o  Chemische behandeling 
toepassen met het doel de 
salmonella naar een 
acceptabel niveau terug te 
brengen. 

 

Dioxine uit gebruikte 

bleekaarde 

C Laag Hoog 3 Bleekaarde is van minerale 

oorsprong en kan van nature 

dioxine bevatten. Dioxine is 

toxisch voor mensen en 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

Dit risico heeft alleen 

betrekking op geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen. 
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dieren. 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) en beperkt het totaal 

aan dioxinen en dioxine-

achtige pcb's tot  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

FEDIOL heeft een Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining opgesteld 

die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and 

dioxine-achtige pcb's van 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) als bovengrens. 

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

Hexaanresidu C Hoog Laag 3 Hexaanresidu is aanwezig in 

de schroten van oliehoudende 

zaden. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat het schroot van 

oliehoudende zaden met een 

hexaangehalte tot 1000 ppm 

diervoederveilig zijn. Het 

veiligheidsgegevensblad van 

OVID in Duitsland verwijst 

naar een maximum van 

300 ppm hexaan in kool- of 

raapzaadschroot ter 

voorkoming van explosies 

tijdens vervoer per 

binnenschip. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4. Raffinage 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, 

INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen in 

technische hulpstoffen  

(alkalische oplossing, 

zuren), zoals kwik in 

natronloog. 

C Laag Hoog 3 Verwerkingshulpstoffen komen 

met het product in aanraking. 

 Verwerkingshulpstoffen die rechtstreeks met 

de olie in aanraking komen, moeten van 

levensmiddelenkwaliteit zijn. 

 



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 35 

Voeder  
Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit kool- en raapzaad  

 4.1 Productie van geraffineerde kool- en raapzaadolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine en dioxineachtige 

pcb's 

C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging voor de 

olie is het drogen van kool- en 

raapzaden en bleekaarde. 

Desondanks is het 

doseringsniveau van bleekaarde 

tijdens de raffinage slechts 1-

3 %. Dioxine verdampt deels 

tijdens het destilleren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en 

beperkt het totaal aan dioxinen en 

dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

 

FEDIOL heeft een Code of Practice 

on the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining* 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties over 

verse bleekaarde. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen op kool- en 

raapzaden toont aan dat 

residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de voedselveiligheid 

gewaarborgd is. Het standpunt van 

FEDIOL (11SAF181) concludeert 

dat op basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in kool- en 

raapzaad, tussen de 40 % en 45 %, 

en verwerkingsfactor van 2, 5 

gebruikt moet worden om te komen 

tot de MRL in kool- en raapzaadolie. 

*Er is bij kool- en raapzaad 

van bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in 

het milieu aanwezig zijn. De kans 

dat deze in ruwe kool- en 

raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan residuen van 

een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Microbiologische 

besmetting 

 

B Laag Gemiddeld 2 Het vochtgehalte (d.w.z. de 

wateractiviteit) in geraffineerde 

oliën is te gering voor bacteriën 

om in te kunnen groeien. 

   

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3   Pas hygiënische praktijken 

toe (bijvoorbeeld gesloten 

systemen) en filtreer voor het 

inladen. 

 

 4.2 
Fysische raffinage: productie van vetzuurdestillaten uit kool- en 
raapzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is bleekaarde. Het 

doseringsniveau van bleekaarde tijdens 

de raffinage is echter slechts 1-3 %. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong tot 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en 

beperkt het totaal aan dioxinen en 

dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder 

die een hoeveelheid van een 

ongewenste stof bevatten die de 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 
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wettelijke grens te boven gaat, 

mogen niet vermengd worden van 

dezelfde, of andere, producten die 

voor diervoeder bestemd zijn om 

deze stof te verdunnen (Richtlijn 

2002/32/EG). 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor 

diervoederhygiëne wijzigt, moet 

100 % van de ladingen 

vetzuurdestillaten voor diervoeder 

getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of Practice 

on the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

Residuen van bestrijdingsmiddelen 

boven de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, fungiciden 

of rodenticiden boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op kool- en 

raapzaden toont aan dat residuniveaus 

binnen de wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 
maximumgehalten vast voor 
residuen van bestrijdingsmiddelen. 
Deze verordening staat het gebruik 
toe van een verwerkings-/ 
concentratiefactor voor 
bestrijdingsmiddelen in bewerkte 
producten, mits de 
diervoederveiligheid gewaarborgd 
is.  

 *Er is bij kool- en 

raapzaad van bepaalde 

oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van bestrijdingsmiddelen 

zoals omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor ongewenste stoffen 

in voedermiddelen 

C Laag Hoog 3 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat deze 

in ruwe kool- en raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan residuen van 

een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Niet-conforme producten 

dienen niet op 

voedermiddelen te worden 

toegepast. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 38 

Voeder  
Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit kool- en raapzaad  

 

 4.3 
Chemische raffinage: productie van (zouten van) zepen en 
zure oliën vrij van deodestillaten uit kool- en raapzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen op kool- en 

raapzaden toont aan dat 

residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd 

is.  

 *Er is bij kool- en 

raapzaad van bepaalde 

oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in 

het milieu aanwezig zijn. De kans 

dat deze in ruwe kool- en 

raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan residuen van 

een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Dioxine C Zeer laag Hoog 2 Het FEDIOL-gegevensblad over 

breken en raffinage ten behoeve 

van de zeepproductie (Ref 

12SAF183) geeft aan dat het 

gehalte aan in olie oplosbare 

verontreinigende stoffen in zeep 

overeenkomt met dat in ruwe 

oliën.  

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor 

diervoederhygiëne wijzigt, moet 

100 % van de ladingen zepen en 

zure oliën voor diervoeder getest 

worden op hun totaal aan dioxinen 

en dioxineachtige pcb's.  

 

 In geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen 

kunnen de zepen veilig 

terug het schroot in 

gebracht worden. 
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 4.4 
Chemische raffinage: productie van kool- en 
raapzaaddeodestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

        

 

 

Dioxine C Gemiddeld Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is 

bleekaarde. Tijdens chemische 

raffinage concentreren dioxinen 

zich in de deodestillaten. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en 

beperkt het totaal aan dioxinen en 

dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor 

diervoederhygiëne wijzigt, moet 

100 % van de ladingen 

deodestillaten voor diervoeder 

getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

 

Producten bestemd voor diervoeder 

die een hoeveelheid van een 

ongewenste stof bevatten die de 

wettelijke grens te boven gaat, 

mogen niet vermengd worden van 

dezelfde, of andere, producten die 

 

Deodestillaten uit chemische raffinage zijn 

verboden voor gebruik in diervoeder tenzij 

zij zodanig behandeld zijn dat het 

dioxinegehalte binnen de 

maximumwaarden valt van de Richtlijn 

2002/32/EG betreffende ongewenste 

stoffen (zie ook het FEDIOL-gegevensblad 

over het gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in diervoeder 

Ref. 12SAF196).  

Vetproducten die verkregen zijn uit 

discontinue raffineerprocessen waarbij 

fysische en chemische raffinagestappen in 

dezelfde apparatuur gecombineerd 

worden, mogen voor 

diervoederdoeleinden gebruikt worden 

mits er analytisch bewijs bestaat waaruit 

blijkt dat aan de maximumwaarden voor 

dioxine en residuen van 

bestrijdingsmiddelen voldaan wordt. 

 

Koop verse bleekaarde van leveranciers 

die voldoen aan de FEDIOL-specificaties 
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voor diervoeder bestemd zijn om 

deze stof te verdunnen (Richtlijn 

2002/32/EG). 

 

FEDIOL heeft een Code of Practice 

on the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

zoals opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de voorwaarden van 

inkoop van verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Het regelmatige monitoren van 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen op kool- en 

raapzaden toont aan dat 

residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven. Tijdens 

chemische raffinage 

concentreren dioxinen zich 

echter in de deodestillaten. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een overdrachtsfactor voor 

toegelaten bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd 

is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Gemiddeld Hoog 4 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in 

het milieu aanwezig zijn. De kans 

dat deze in ruwe kool- en 

raapzaadolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag, 

maar zij zullen zich tijdens de 

raffinage in de destillaten 

concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden aan residuen van 

een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Deodestillaten uit chemische raffinage zijn 

verboden voor gebruik in diervoeder tenzij 

zij zodanig behandeld zijn dat het gehalte 

aan residuen van bestrijdingsmiddelen de 

in Richtlijn 2002/32 betreffende 

ongewenste stoffen (zie ook het FEDIOL-

gegevensblad over het gebruik van 

behandelde deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196) vastgestelde 

maximumwaarden niet overschrijdt. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 5. Hydrogenering van kool- en raapzaadolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, 

INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

nikkel  C Laag Hoog 3 Nikkel wordt gebruikt als 

katalysator bij de hydrogenering 

(verharding) van olie.  

 Verwerkingshulpstoffen die rechtstreeks met 

de olie in aanraking komen, moeten van 

levensmiddelenkwaliteit zijn. 

Filtreer de geharde olie. 

 

Het nikkelgehalte van 

geharde oliën van FEDIOL-

leden ligt ruimschoots 

onder de 20 ppm.  
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 A. 
Opslag en transport van kool- en raapzaad en kool- en 
raapzaadschroot 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open 

verpakkingen kunnen in de 

voedselketen belanden. 

 Er moet een programma van 

ongediertebestrijding worden 

toegepast dat geschikt is om 

in de voedselketen gebruikt te 

worden. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen op 

oliehoudende zaden na het oogsten 

is van kritisch belang tijdens de 

beperkte tijd die beschikbaar is voor 

afbraak van de 

bestrijdingsmiddelen. De landen die 

oliehoudende zaden exporteren 

werken met positieve lijsten voor het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen die 

voor sommige stoffen strijdig 

kunnen zijn met Europese 

wetgeving, met name voor zachte 

zaden zoals die van zonnebloemen. 

Bestrijdingsmiddelen die tijdens 

opslag en transport op eerdere 

ladingen gebruikt zijn, kunnen kool- 

en raapzaad verontreinigen. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 verbiedt het in 

de handel brengen van 

grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals bepaald 

in de bijlage van deze 

verordening. 

Transport- en opslagbedrijven 

moeten bestrijdingsmiddelen 

correct gebruiken en dit 

documenteren. Bovendien 

moeten zij verifiëren dat het 

gehalte aan residuen van de 

bestrijdingsmiddelen die 

tijdens transport en opslag 

gebruikt zijn, voldoen aan de 

EU-wetgeving. 

 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens het 

transport per kar, 

vrachtwagen of 

binnenschip of zeeschip 

C Laag Hoog 3 Transport van oliehoudende zaden 

en het schroot van oliehoudende 

zaden vindt doorgaans niet plaats in 

transportmiddelen die specifiek 

bestemd zijn voor het transport van 

voedsel of diervoeder. 

 Transportbedrijven moeten 

karren, vrachtwagens, 

binnenschepen en 

zeeschepen reinigen voor het 

inladen. Inspecteren op 

verontreiniging voor het 
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inladen. 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens de 

opslag 

C Laag Hoog 3 Oliehoudende zaden en het schroot 

van oliehoudende zaden kunnen 

verontreinigd worden door eerdere 

ladingen die mycotoxinen bevatten. 

 Opslagbedrijven moeten 

opslagplaatsen reinigen en op 

verontreiniging inspecteren 

voor gebruik. 

 

Vervalsing met melamine C Laag Gemiddeld 2 Bij analyse imiteert melamine 

eiwitten 

Verordening 2002/32/EG stelt 

een maximumwaarde van 2,5 

mg/kg voor melamine in 

voedermiddelen. 

  

 

 

Nieuw 

B. 

Transport van kool- en raapzaadolie en daarvan afgeleide 

producten voor gebruik in diervoeder per tankwagen, 

treinwagon, binnenschip of kustvaarder (uitgezonderd 

zeeschepen). 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door vorige 

vracht 

        

- Tankwagens, tankwagons 
en binnenschepen  

C Gemiddeld Hoog 4 Tankwagens en binnenschepen 

kunnen gebruikt zijn voor producten die 

onverenigbaar zijn met voedsel of 

diervoeder, zoals petrochemische 

stoffen. 

 Tankwagens en 

binnenschepen die niet 

specifiek bestemd zijn voor 

het vervoer van 

levensmiddelen of 

voedermiddelen moeten een 

gevalideerde 

reinigingsprocedure 
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ondergaan hebben. 

- Tankwagens, 

tankcontainers, tankwagons 

en binnenschepen die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Transport van de meeste plantaardige 

oliën geschiedt door middel van 

transport dat specifiek bestemd is voor 

levensmiddelen. 

De Verordening (EG) 

nr. 852/2004 met betrekking 

tot vaststelling van 

voorschriften voor 

levenmiddelenhygiëne vereist 

dat vloeibare levensmiddelen 

vervoerd worden per 

tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen die specifiek 

voor levensmiddelen bestemd 

zijn. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). 

 

- Tankkustvaarders die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Voor tankkustvaarders die tijdens korte 

zeetochten binnen de EU oliën en 

vetten vervoeren geldt als absoluut 

minimum dat deze als laatste vracht 

een product vervoerd moeten hebben 

dat ofwel een levensmiddel is of een 

product is dat op de EU-lijst staat van 

aanvaarde meest recente vrachten van 

Richtlijn 96/3/EG. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). FOSFA-

certificaat van 

overeenstemming, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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toepassing vóór enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

        

- Tankwagens, tankwagons 

en binnenschepen 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Verhoogd risico bij reinigingsinstallaties 

die zowel diervoedertanks als 

chemische tanks op dezelfde locatie 

reinigen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

Pas goede praktijken toe bij 

het reinigen van tanks. 

 

. 

 

 

 

- Tankkustvaarders C Gemiddeld Gemiddeld 3 Toegenomen risico in het geval dat de 

kustvaarder niet specifiek bestemd is 

voor levensmiddelen of 

voedermiddelen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. 

Een gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

 

Verhittings- of 

koelvloeistoffen van 

apparatuur 

        

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Tankwagens  C Laag Hoog 3 Er wordt gebruikgemaakt van roestvrij 

stalen tanks die verhit worden met 

koelwater van de motor via een stelsel 

van dubbele wanden (en geen 

spiralen).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

Het gebruik van thermische 

verhittingsvloeistoffen in 

rechtstreekse 

verhittingssystemen is 

verboden. 

 

- Tankwagons, 

tankbinnenschepen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tankkustvaarders 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

De verwarmingsspiralen van 

tankwagons moeten van 

roestvrij staal gemaakt zijn. 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten.  

 

 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van warm water of 

verhitting door stoom wordt 

aanbevolen. 

Vreemde lichamen P Gemiddeld Gemiddeld 3   Een kwaliteitsplan dient te 

eisen dat tankwagens onder 

een overdekking met 

geraffineerde oliën geladen 

worden. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Vervalsing C/P/B Gemiddeld Gemiddeld 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden bij het transport van 

oliën binnen de landen waar deze oliën 

uit afkomstig waren. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

Analyseer alle 

binnenkomende ladingen. 

 

Toepassing van de minimale 

verplichte vereisten van de 

FEDIOL-gedragscode voor 

bulkvervoer per weg en 

tankcontainer van vetten en 

oliën voor rechtstreeks 

voedselgebruik, zoals de 

beschikbaarheid van of de 

locatie van de vrachtwagen 

tijdens de reis en de afsluiting 

van de tank (Ref 07COD138). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Opslag van kool- en raapzaadolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door 

gebrek aan scheiding 

(verontreiniging door 

eerdere ladingen, gebruik 

van verkeerde lassen, 

gedeelde apparatuur) 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van toepassing op 

terminals waar zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen worden. Het risico 

is lager wanneer de terminal gebruikmaakt van 

de EU-lijst van aanvaarde eerdere vrachten 

tijdens zeetransport voor de opslag van 

plantaardige oliën. Het risico is het laagst 

wanneer de plantaardige oliën worden 

opgeslagen in tanks die specifiek bestemd zijn 

voor de opslag van levensmiddelen. 

Terminals binnen de EU 

die oliën en vetten opslaan 

voor gebruik in 

levensmiddelen zijn 

verplicht HACCP toe te 

passen (Verordening (EG) 

nr. 852/2004) 

 

Specifiek bestemd zijn van 

opslagtanks voor levensmiddelen 

of diervoeder. Bovendien moeten 

opslagtanks minimaal voldoen 

aan de EU-regels betreffende 

eerdere vrachten die zijn 

opgesteld voor zeetransport in 

Richtlijn 96/3/EG. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van toepassing op 

terminals waar zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen worden. Wellicht 

gebruiken deze geen reinigingsmiddelen die 

geschikt zijn voor gebruik in de 

voedingsindustrie. Voor tankterminals binnen de 

EU die HACCP toepassen en die de opslag van 

plantaardige oliën en chemicaliën gescheiden 

houden, is de kans op het gebruik van de 

verkeerde reinigingsmiddelen zeer laag. 

 Reinigingsmiddelen moeten 

geschikt zijn voor gebruik in de 

voedingsindustrie. 

 

 

Oplosmiddel uit 

laklagen 

C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen trekken de olie 

binnen en kunnen zo bij de raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij staal 

of, bij gebruik van tanks met een 

verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische verhittingsvloeistoffen 

mogen nog steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die tijdens 

 Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet het opslagbedrijf 

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 49 

Voeder  
Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit kool- en raapzaad  

 

van falende apparatuur de opslag gebruikt worden, is de kans op een 

lekkage van thermische verhittingsvloeistoffen 

naar het product echter laag. 

documentatie verzorgen over de 

mogelijke nettoverliezen en, 

indien noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten.  

aanbevolen. 

Verkeerd gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Toevoegingsmiddelen die toegestaan zijn voor 

voedselolie die gebruikt wordt in diervoeder - of 

omgekeerd - waar deze mogelijk niet voor zijn 

toegestaan. 

 Kom duidelijke specificaties 

overeen voor het gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van oorsprong. 

Controles zijn versterkt en de kans dat er 

vervalsing plaatsvindt, is afgenomen. 

   

 D. Vervoer van kool- en raapzaadolie per zeeschip  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Transportverontreiniging         

Verontreiniging door eerdere 

vrachten die aanwezig is in 

tanks of buizen 

C Gemiddeld  Gemiddeld 3  Voor zeeschepen die voor 

consumptie bestemde oliën en 

vetten naar de EU vervoeren geldt 

als absoluut minimum dat deze als 

laatste vracht een product vervoerd 

moeten hebben dat ofwel een 

levensmiddel is of een product is dat 

op de EU-lijst staat van aanvaarde 

meest recente vrachten van Richtlijn 

96/3/EG. 

Richtlijn 96/3/EG (afwijking van 

Verordening (EG) nr. 852/2004) 

vereist dat eerdere vrachten 

gecontroleerd moeten worden.   

 

 

FOSFA-contracten verplichten de 

verkoper om de koper in te lichten 

omtrent de drie voorafgaande 

ladingen tijdens het zeetransport 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 
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van oliën en vetten. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van de 

FOSFA operationele procedures). 

 

De EU heeft het zeetransport van 

voor diervoeder bestemde oliën en 

vetten niet geregeld. 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

       Het gebruik van specifiek 

daarvoor bestemde 

pijpleidingen bij het laden en 

lossen. 

 

- Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen  

C Laag  Hoog 3 Zeevaartbedrijven houden zich 

doorgaans aan goede praktijken. 

 Controleer het logboek van 

het schip.  

 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen 

trekken de olie binnen en kunnen zo 

bij de raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen 

die tijdens het transport gebruikt 

worden, is de kans op een lekkage 

van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het 

product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (met 

inbegrip van de FOSFA operationele 

procedures). 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 

aanbevolen. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Hydraulische oliën uit 

draagbare pompen 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën uit draagbare 

pompen kunnen toxisch zijn. 

 Het gebruik van draagbare 

pompen met een duidelijke 

scheiding tussen de 

hydraulische motor en de 

pomp. Indien dit niet het geval 

is, moeten hydraulische oliën 

van levensmiddelenkwaliteit 

gebruikt worden. 

Hydraulische motoren die 

rechtstreeks aan de pomp 

gekoppeld zijn, maken 

ongewenste lekkages van 

hydraulische olie in de 

plantaardige olie mogelijk bij 

een defecte afsluiting. 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt 

en de kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 
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Zepen Gebruikte 

bleekaarde 

(3) Breken van soja(bonen) 

Doppen 

(3.2) Productie van ruwe lecithinen (gommen) 

(3.1) Productie van ruwe olie 

(3.3) Productie van soja(bonen)schroot 

Zure oliën uit soja 

Geraffineerde 

soja(bonen)olie  

Soja(bonen)doppen 

  (A) Transport DE EU-DIERVOEDER-  
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BINNEN DE EU 

(B) Transport 

 Ruwe lecithinen 

(3.4) Scheiding van soja(bonen)doppen 
Ruwe olie van 

ontdopte soja(bonen) 

Sojaschroot [Sojameel] 

(B) Transport 

Vermenging  (C) Opslag 
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(B) Transport  (C) Opslag 

(S
em

i-

di
sc

on
tin

ue
 

ra
ffi

na
ge

) 

Deodestillaten uit 

soja 

Vetzuurdestillaten uit 

soja 

(S
em

i-

di
sc

on
tin

ue
 

ra
ffi

na
ge

) 

(D) Transport per 

zeeschip 

BUITEN DE EU 

Stroomschema voor de productieketen van soja(bonen)schroot- en sojaolieproducten voor gebruik  
als diervoeder binnen de EU 

 Breken van soja(bonen) 

 Omhulling 
Productie van ruwe lecithinen (gommen) 

Productie van ruwe olie 

Productie van soja(bonen)schroot [sojameel] 

(1) Soja(bonen)teelt 

   Soja(bonen) 

 Gedroogde soja(bonen) 

(A) Transport         Opslag 

(2) Drogen bij primaire 

productie 

Ruwe lecithinen 

Scheiding van soja(bonen)doppen 

Tekens tussen haakjes verwijzen naar die op de volgende sheets 

 Productie van 
geraffineerde 

soja(bonen)olie 

Productie van 
vetzuurdestilla

ten uit soja 

 

Productie 
van zure 

oliën uit soja 

 

Productie 
van 

deodestillat
en uit soja 

Raffinage Deodestillaten uit 

soja 

Vetzuurdestillaten uit 

soja 

Zure oliën uit soja 

Productie van 

geraffineerde 

soja(bonen)olie 

Gebruikte bleekaarde 
Filtreerstoffen 

Zepen 

(B) Transport 

   Opslag 

Ruwe ontgomde 

soja(bonen)olie 

Destillaten uit 

soja(bonen)schroot [sojameel] 

Soja(bonen)doppen 

(B) Transport 

(A) Transport    Opslag 

(D) Transport per zeeschip 
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6. Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit 

sojabonen  

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 1. Soja(bonen)teelt* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C    De landen die soja(bonen) exporteren (de 

VS, Brazilië, Argentinië en Paraguay) 

werken met positieve lijsten voor het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de 

teelt die, voor sommige stoffen, in strijd 

kan zijn met de Europese wetgeving rond 

residuen van bestrijdingsmiddelen. Het 

regelmatige monitoren van 

bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) toont 

aan dat residuniveaus binnen de wettelijke 

normen blijven. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

verbiedt het in de handel brengen 

van grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals in de bijlagen 

bepaald. Bij Verordening (EG) 

nr. 178/2006 wordt bijlage I 

vastgesteld die de voedsel- en 

diervoederproducten opsomt 

waarop limieten voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen van 

toepassing zijn. Verordening (EG) 

nr. 149/2008 stelt bijlagen II, III en 

IV vast met MRL's voor de in 

bijlage I bij die verordening 

vallende producten. 

  

Niet door de EU 

goedgekeurde ggo's. 

B    Verschillen in het tempo van goedkeuring 

van nieuwe ggo's tussen de EU en derde 

landen van waaruit oliehoudende zaden 

ingevoerd worden. Risico dat sporen van 

niet door de EU goedgekeurde ggo's 

belandenin de EU ingevoerde 

oliehoudende zaden. 

  Dit is een kwestie van naleving 

van de wetgeving en niet van 

voedselveiligheid. 

Fytotoxinen C    Soja(bonen) kunnen onkruid bevatten. Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

maximale gehalte aan giftige 

stoffen bevattende onkruidzaden. 

 Visuele inspectie van 

soja(bonen) wordt als een 

beheersmaatregel 

aangeraden. 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere informatie. 

  

 2. Drogen van soja(bonen) bij primaire productie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen, 

door drogen veroorzaakt   

        

- dioxine C    Het verbranden van afval kan 

het ontstaan van dioxine tot 

gevolg hebben. Tot nu toe 

hebben de brekers 

vastgesteld dat het 

dioxinegehalte in ruwe 

soja(bonen)olie onder de 

detectiegrens ligt. 

Gedragscode ter voorkoming 

en beperking van 

verontreiniging door dioxinen 

en dioxineachtige pcb's in 

voedsel en diervoeder 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Goede verwerkingspraktijken raden 
het gebruik aan van brandstoffen die 
geen dioxinen en dioxineachtige 
verbindingen en andere schadelijke 
verontreinigende stoffen produceren.  

Bij rechtstreekse verhitting dient 
gebruikgemaakt te worden van 
degelijke branders. Monitoring wordt 
als noodzakelijk beschouwd om te 
waarborgen dat droog- of 
verhittingsprocessen niet leiden tot 
verhoogde niveaus aan dioxinen en 
dioxineachtige pcb's. Geen gebruik 
van afvalproducten als brandstof voor 
rechtstreeks drogen. 

Voedermiddelen die afgeleid zijn uit 

Het gehalte aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's in soja(bonen) 

mag de maximumwaarden van 

Richtlijn 2002/32/EC niet 

overschrijden. 
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Toepassingen: breken van soja(bonen) en raffineren en 
verwerken van sojaolie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën en smeermiddelen 

kunnen toxische verbindingen bevatten. 

 Het programma van eisen 

hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen die 

niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

 

Verontreiniging in water 

zoals PFOS en PFOA 

 

C Laag Gemiddeld 2 Water wordt gebruikt bij het breken en 

raffineren. 

Voor het produceren van 

diervoeder moet volgens 

Verordening (EG) 

nr. 183/2005 water van 

voldoende kwaliteit gebruikt 

worden. 

  

Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Reinigingsmiddelen en stoom 

(gebruikmakend van ketelchemicaliën) 

komen met het product in aanraking. 

 Reinigingsmiddelen die in het 

productiesysteem gebruikt 

worden, moeten weggespoeld 

worden. Reinigingsmiddelen 

en ketelchemicaliën moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

 



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 56 

Voeder  
Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit 

soja(bonen)  

 

 

de voedingsindustrie. 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

 

C Gemiddeld Hoog 4 THF's kunnen nog steeds gebruikt worden 

door niet-leden van FEDIOL. 

Volgens de FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

is het gebruik van THF's niet 

toegestaan. 

Gebruik warm water of 

verhitting door stoom. Anders 

dient een controlemaatregel 

te borgen dat verontreiniging 

van het product met 

thermische 

verhittingsvloeistoffen 

vermeden wordt. 

 

 3. Breken van soja(bonen) 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open verpakkingen 

kunnen in de voedselketen belanden. 

 Er moet een programma van 

ongediertebestrijding worden 

toegepast dat geschikt is om 

in de voedselketen gebruikt te 

worden. 

 

Toxische verbindingen uit 

hexaan zoals benzeen 

C Laag Hoog 3 Industriële hexaan kan giftige 

verbindingen bevatten. 

Richtlijn 2009/32/EG stelt 

zuiverheidscriteria vast voor 

het gebruik van hexaan bij het 

breken van oliehoudende 

zaden.  

Hexaan van 

levensmiddelenkwaliteit moet 

hiervoor gebruikt worden. 

 

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal aanwezig zijn.  Er dient een systeem 

aanwezig te zijn voor het 

verwijderen van vreemd 

materiaal. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Productie van ruwe olie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen uit 

filtreerstoffen 

C Laag Hoog 3 De ruwe olie zou mogelijk 

verontreinigende stoffen uit de filtreerstof 

kunnen spoelen. 

 Gebruik van filtreerstoffen die 

geschikt zijn voor de 

voedselindustrie. 

 

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale oliën van levensmiddelenkwaliteit 

met een lage tot gemiddelde viscositeit 

worden gebruikt voor het terugwinnen van 

hexaan.. De breker heeft belang bij het 

terugwinnen van zoveel mogelijk hexaan 

en het terugwinningssysteem zo goed 

mogelijk te onderhouden. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-

limiet voor C (10-40) in 

oliën is 400 mg/kg. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) 

toont aan dat residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

 *Er is bij sojabonen van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 
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bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

gewaarborgd is.  

Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat 

op basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in sojabonen, 

tussen de 18 %-21 %, een 

verwerkingsfactor van 5 

gebruikt moet worden om tot 

de MRL in sojabonenolie te 

komen. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu 

aanwezig zijn. De kans dat deze in ruwe 

soja(bonen)olie worden aangetroffen is 

echter zeer laag. Het gebruik van 

endosulfan op soja(bonen) is toegestaan. 

Monitoringgegevens tonen aan dat het 

residu ervan in ruwe olie binnen de 

wettelijke normen blijft. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe olie aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na extractie met hexaan van de olie en de 

daaropvolgende terugwinning van hexaan 

uit de olie, zullen er sporen van hexaan in 

de ruwe olie achterblijven. 

 Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

 Toxicologische 

beoordelingen laten zien 

dat ruwe sojaolie met 

een hexaangehalte tot 

1000 ppm 

diervoederveilig is. 

FOSFA heeft een 

maximaal vlampunt van 

121°C, dat te maken 

heeft met transport- en 

opslagveiligheid. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 
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 3.2 Productie van ruwe lecithinen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale oliën van levensmiddelenkwaliteit 

met een lage tot gemiddelde viscositeit 

worden gebruikt voor het terugwinnen van 

hexaan. De breker heeft belang bij het 

terugwinnen van zoveel mogelijk hexaan 

en het terugwinningssysteem zo goed 

mogelijk te onderhouden. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-

limiet voor C (10-40) in 

oliën is 400 mg/kg. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) 

toont aan dat residuniveaus de wettelijke 

normen kunnen overschrijden.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

gewaarborgd is.  

 

Controleer binnenkomende 

sojabonen of de ruwe 

lecithinen. In het geval dat 

een residuniveau van een 

bestrijdingsmiddel de limiet 

overschrijdt, moet er een 

voederveiligheidsbeoordeling 

plaatsvinden. 

*Er is bij sojabonen van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 
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Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu 

aanwezig zijn. De kans dat deze in ruwe 

soja(bonen)olie worden aangetroffen is 

echter zeer laag. Het gebruik van 

endosulfan op soja(bonen) is toegestaan. 

Monitoringgegevens tonen aan dat het 

residu ervan in ruwe olie binnen de 

wettelijke normen blijft. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe lecithinen 

aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na extractie met hexaan van de olie en de 

daaropvolgende terugwinning van hexaan 

uit de olie, zullen er sporen van hexaan in 

de ruwe olie achterblijven. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

 Toxicologische 

beoordelingen laten zien 

dat voedermiddelen met 

een hexaangehalte tot 

1000 ppm 

diervoederveilig zijn. 

FOSFA heeft een 

maximaal vlampunt van 

121°C, dat te maken 

heeft met transport- en 

opslagveiligheid. 

Ziekteverwekkers B Laag Gemiddeld 2 Microbiologische groei als gevolg van het 

condenseren van water dat uit de natte 

gom verdampt is. 
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 3.3 Productie van soja(bonen)schilfers en -schroot 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine uit een 

antiklontermiddel 

C Laag Hoog 3 Antiklontermiddel is van minerale 

oorsprong en kan van nature dioxine 

bevatten. Dioxine is toxisch voor mensen 

en dieren. 

Verordening (EG) 

nr. 2439/1999 stelt 

kwaliteitsnormen vast voor 

antiklontermiddelen. 

Koop antiklontermiddel van 

diervoederkwaliteit. 

 

Salmonella B Hoog Hoog 4 Salmonella is het belangrijkste gevaar op 

het gebied van microbiologische 

verontreiniging van diervoeder. 

Salmonella komen veelvuldig voor in het 

milieu en iedere schakel in de 

voedselketen, van de producenten tot en 

met de consumenten, heeft een rol te 

spelen bij het terugdringen van het gevaar 

dat salmonella dieren of mensen schade 

toebrengt..  FEDIOL, samen met drie 

andere verenigingen die de leveranciers 

en consumenten van diervoeder 

vertegenwoordigen, namelijk FEFAC, 

COCERAL en COPA-COGECA, hebben 

de verantwoordelijkheid op zich genomen 

voor het bieden van richtsnoeren aan de 

industrie om deze te helpen salmonella te 

beheersen en hebben in juni 2011 de 

"Common principles for the management 

of the Salmonella risk in the feed chain" 

uitgegeven. De Europese gids voor goede 

praktijken voor de productie van veilige 

voedermiddelen is zodanig gewijzigd dat 

deze in overeenstemming is met deze 

principes. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA 

Gemeenschappelijke 

principes voor het beheersen 

van het risico op salmonella 

binnen de voedselketen. 

 

Het 

Basisvoorwaardenprogramma 

van de exploitant dient de 

volgende maatregelen te 

dekken: 

a) Het beschermen van 

voedermiddelen tegen 

verontreiniging tijdens de 

verwerking en opslag, 

bijvoorbeeld door middel van 

gesloten systemen, 

hygiënische praktijken of door 

de faciliteiten in geschikte 

hygiënische zones op te 

delen. 

b) Tijd- en 

temperatuurcontroles 

toepassen op de 

Desolventiser Toaster (DT). 

c) Vochtgehaltecontroles 

toepassen op het schroot / de 

schillen.  

 

 

De exploitant moet 

lijnmonitoring invoeren, 

waarbij over de gehele 

lijn monsters genomen 

worden, vanaf het 

moment dat het product 

de DT verlaat, vanaf het 

moment dat het de 

opslagsilo binnengaat en 

tot en met het 

uitlaadgebied. 

 

De exploitant dient 

realistische 

doelstellingen te 

hanteren voor het 

verminderen van het 

voorkomen van 

salmonella-

verontreiniging van zijn 

schroot/schillen op basis 

van historische 

gegevens. 
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Als het monitoringsysteem 

aangeeft dat er salmonella is 

aangetroffen in het 

afgewerkte voedermiddel, 

moeten de volgende acties 

worden overwogen: 

o Het uitvoeren van 
serotypering en 
traceerbaarheid om de bron 
van de verontreiniging te 
identificeren; 
o Herzien van de 
verwerkingsomstandigheden 
en relevante programma's van 
vereisten 
o De verdere 
reiniging van opslag en 
voertuigen (indien van 
toepassing);  
o De verdere 
reiniging van de installatie en 
apparatuur;  
o Herzien van 
eerdere uitkomsten van 
monitoring 
o Verdere opleiding 
of veranderingen in processen 
en procedures overwegen 
o Chemische 
behandeling toepassen met 
het doel de salmonella naar 
een acceptabel niveau terug te 
brengen. 

Dioxine uit gebruikte 

bleekaarde 

C Laag Hoog 3 Bleekaarde is van minerale oorsprong en 

kan van nature dioxine bevatten. Dioxine 

is toxisch voor mensen en dieren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) en beperkt het totaal 

aan dioxinen en dioxine-

achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

FEDIOL heeft een Code of 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

Dit risico heeft alleen 

betrekking op 

geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining opgesteld 

die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and 

dioxine-achtige pcb's van 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

Hexaanresidu C Hoog Laag 3 Hexaanresidu is aanwezig in de schroten 

van oliehoudende zaden. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

 Toxicologische 

beoordelingen laten zien 

dat het schroot van 

oliehoudende zaden met 

een hexaangehalte tot 

1000 ppm 

diervoederveilig zijn. 

Duitsland kent 

contractuele specificaties 

van maximaal 300 ppm 

hexaan in 

sojabonenschroot ter 

voorkoming van 

explosies tijdens vervoer 

per binnenschip. 

Cadmium C Laag Gemiddeld 2 Afhankelijk van hun oorsprong kunnen 

sojabonen een verhoogd niveau aan Cd 

hebben ten gevolge van het gebruik van 

met Cd verontreinigde fosfor in de 

kunstmestbasis. 

 

  Dit risico is van 

toepassing op een 

specifieke geografische 

oorsprong. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 3.4 Scheiding van soja(bonen)doppen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Salmonella B Hoog Hoog 4 Salmonella is het belangrijkste gevaar op 

het gebied van microbiologische 

verontreiniging van diervoeder. 

Salmonella komt veelvuldig voor in het 

milieu en iedere schakel in de 

voedselketen, van de producenten tot en 

met de consumenten, heeft een rol te 

spelen bij het terugdringen van het gevaar 

dat salmonella dieren of mensen schade 

toebrengt..  FEDIOL, samen met drie 

andere verenigingen die de leveranciers 

en consumenten van diervoeder 

vertegenwoordigen, namelijk FEFAC, 

COCERAL en COPA-COGECA, hebben 

hun verantwoordelijkheid genomen en 

hebben in juni 2011 de "Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain" 

uitgegeven. De Europese gids voor goede 

praktijken voor de productie van veilige 

voedermiddelen is zodanig gewijzigd dat 

deze in overeenstemming is met deze 

principes. 

 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA 

Gemeenschappelijke 

principes voor het beheersen 

van het risico op salmonella 

binnen de voedselketen. 

. 

Het 

Basisvoorwaardenprogramma 

van de exploitant dient de 

volgende maatregelen te 

dekken: 

a) Het beschermen van 

voedermiddelen tegen 

verontreiniging tijdens de 

verwerking en opslag, 

bijvoorbeeld door middel van 

gesloten systemen, 

hygiënische praktijken of door 

de faciliteiten in geschikte 

hygiënische zones op te 

delen. 

b) Vochtgehaltecontroles 

toepassen  

 

Als het monitoringsysteem 

aangeeft dat er salmonella is 

aangetroffen in het 

afgewerkte voedermiddel, 

moeten de volgende acties 

worden overwogen: 

o Het uitvoeren van 
serotypering en 
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traceerbaarheid om de bron 
van de verontreiniging te 
identificeren; 
o Herzien van de 
verwerkingsomstandigheden 
en relevante programma's van 
vereisten 
o De verdere 
reiniging van opslag en 
voertuigen (indien van 
toepassing);  
o De verdere 
reiniging van de installatie en 
apparatuur;  
o Herzien van 
eerdere uitkomsten van 
monitoring 
o Verdere opleiding 
of veranderingen in processen 
en procedures overwegen 
o  Chemische 
behandeling toepassen met 
het doel de salmonella naar 
een acceptabel niveau terug te 
brengen. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op sojabonen 

toont aan dat residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven.  

Het MRL-beleid in derde landen verschilt 

van het MRL-beleid van de EU. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

stelt maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen.  

Het FEDIOL-contract voor de 

aankoop van zaden uit het Zwarte 

Zeegebied (bevat een clausule 

over de naleving van de MRL-

wetgeving van de EU). 

 *Er is bij sojabonen van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 
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 4. Raffinage  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen in 

technische hulpstoffen   

(alkalische oplossing, 

zuren), zoals kwik in 

natronloog. 

C Laag Hoog 3 Verwerkingshulpstoffen komen met het 

product in aanraking. 

 Verwerkingshulpstoffen die 

rechtstreeks met de olie in 

aanraking komen, moeten 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. 
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 4.1 Productie van geraffineerde soja(bonen)olie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine en dioxineachtige 

pcb's 

C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging voor de olie is het 

drogen van sojabonen en bleekaarde. Het 

doseringsniveau van bleekaarde tijdens 

de raffinage is echter slechts 1-3 %. 

Dioxine verdampt deels tijdens het 

destilleren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) en beperkt het totaal aan 

dioxinen en dioxine-achtige pcb's tot  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

 

FEDIOL heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth 

for oil refining opgesteld die een maximale 

waarde bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

Koop verse bleekaarde 

van leveranciers die 

voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties 

zoals opgenomen in de 

FEDIOL-gedragscode 

over de voorwaarden 

van inkoop van verse 

bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) 

toont aan dat residuniveaus de wettelijke 

normen kunnen overschrijden. De ervaring 

leert echter dat residuen van 

bestrijdingsmiddelen tijdens de raffinage 

verwijderd worden. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat 

het gebruik toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor bestrijdingsmiddelen 

in bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

Het standpunt van FEDIOL (11SAF181) 

concludeert dat op basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in sojabonen, tussen de 

18 %-21 %, een verwerkingsfactor van 5 

gebruikt moet worden om tot de MRL in 

sojabonenolie te komen. 

 *Er is bij 

sojabonen van 

bepaalde 

oorsprong een 

gemiddelde 

kans dat deze 

de MRL voor 

residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmid

delen overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu 

Richtlijn 2002/32/EG stelt maximumwaarden 

vast voor residuen van een aantal 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

aanwezig zijn. De kans dat deze in ruwe 

soja(bonen)olie worden aangetroffen is 

echter zeer laag. Het gebruik van 

endosulfan op soja(bonen) is toegestaan. 

Monitoringgegevens tonen aan dat het 

residu ervan in ruwe olie binnen de 

wettelijke normen blijft. 

bestrijdingsmiddelen in voedermiddelen. 

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal aanwezig zijn.  Pas hygiënische 

praktijken toe 

(bijvoorbeeld gesloten 

systemen). Filtreer voor 

het inladen.  

 

 4.2 Fysische raffinage: productie van vetzuurdestillaten uit soja 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

Dioxine C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de raffinage 

van de olie is bleekaarde. Het 

doseringsniveau van bleekaarde tijdens 

de raffinage is echter slechts 1-3 %. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) en beperkt het totaal aan 

dioxinen en dioxine-achtige pcb's tot  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die een 

hoeveelheid van een ongewenste stof 

bevatten die de wettelijke grens te boven 

gaat, mogen niet vermengd worden van 

Koop verse bleekaarde 

van leveranciers die 

voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties 

zoals opgenomen in de 

FEDIOL-gedragscode 

over de voorwaarden 

van inkoop van verse 

bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 
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dezelfde, of andere, producten die voor 

diervoeder bestemd zijn om deze stof te 

verdunnen (Richtlijn 2002/32/EG). 

Volgens Verordening (EU) nr. 225/2012, die 

Verordening (EU) nr. 183/2005 tot vaststelling 

van voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

vetzuurdestillaten voor diervoeder getest 

worden op hun totaal aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth 

for oil refining opgesteld die een maximale 

waarde bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) 

toont aan dat residuniveaus de wettelijke 

normen kunnen overschrijden. Tijdens de 

raffinage verplaatsen residuen van 

bestrijdingsmiddelen zich van de olie naar 

het vetzuurdestillaat. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat 

het gebruik toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor bestrijdingsmiddelen 

in bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

Controleer 

binnenkomende 

sojabonen of de 

vetzuurdestillaten. In 

het geval dat een 

residuniveau van een 

bestrijdingsmiddel de 

limiet overschrijdt, moet 

er een 

voederveiligheidsbeoor

deling plaatsvinden. 

*Er is bij 

sojabonen van 

bepaalde 

oorsprong een 

gemiddelde 

kans dat deze 

de MRL voor 

residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmid

delen overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Laag Hoog 3 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu 

aanwezig zijn. De kans dat deze in ruwe 

soja(bonen)olie worden aangetroffen is 

echter zeer laag. Het gebruik van 

endosulfan op soja(bonen) is toegestaan. 

Monitoringgegevens tonen aan dat het 

residu ervan in ruwe olie binnen de 

wettelijke normen blijft. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt maximumwaarden 

vast voor residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in voedermiddelen. 

Niet-conforme 

producten dienen niet 

op voedermiddelen te 

worden toegepast. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3 
Chemische raffinage productie uit soja van zepen en zure oliën vrij 
van deodestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op soja(bonen) 

toont aan dat residuniveaus de wettelijke 

normen kunnen overschrijden. Het niveau 

van residuen van bestrijdingsmiddelen in 

zure oliën zal overeenkomen met dat in 

ruwe oliën. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat 

het gebruik toe van een verwerkings-

/concentratiefactor voor toegestane 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte producten, 

mits de diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

Controleer 

binnenkomende bonen 

of de zeep en zure olie. 

In het geval dat een 

residuniveau van een 

bestrijdingsmiddel de 

limiet overschrijdt, moet 

er een 

voederveiligheidsbeoor

deling plaatsvinden. 

*Er is bij sojabonen van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het milieu 

aanwezig zijn. De kans dat deze in ruwe 

soja(bonen)olie worden aangetroffen is 

echter zeer laag. Het gebruik van 

endosulfan op soja(bonen) is toegestaan. 

Monitoringgegevens tonen aan dat het 

residu ervan in ruwe olie binnen de 

wettelijke normen blijft. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt maximumwaarden 

vast voor residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in voedermiddelen. 

  

Dioxine C Zeer laag Hoog 2 Het FEDIOL-gegevensblad over breken 

en raffinage ten behoeve van de 

zeepproductie (Ref 12SAF183) geeft aan 

dat het gehalte aan in olie oplosbare 

verontreinigende stoffen in zeep 

overeenkomt met dat in ruwe oliën. 

Volgens Verordening (EU) nr. 225/2012, die 
Verordening (EG) nr. 183/2005 tot 
vaststelling van voorschriften voor 
diervoederhygiëne wijzigt, moet 100 % van 
de ladingen zepen en zure oliën voor 
diervoeder getest worden op hun totaal aan 
dioxinen en dioxineachtige pcb's.  
 

 In geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen 

kunnen de zepen daarom 

veilig terug het schroot in 

gebracht worden. 
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 4.4 Chemische raffinage productie van deodestillaten uit soja 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   

OPMERKIN

GEN  

         

Dioxine C Gemiddeld Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is bleekaarde. 

Tijdens chemische raffinage 

concentreren dioxinen zich in de 

deodestillaten. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige pcb's tot 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Volgens Verordening (EU) nr. 225/2012, die 

Verordening (EG) nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne wijzigt, moet 

100 % van de ladingen deodestillaten voor 

diervoeder getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

 

Producten bestemd voor diervoeder die een 

hoeveelheid van een ongewenste stof bevatten die 

de wettelijke grens te boven gaat, mogen niet 

vermengd worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd zijn om 

deze stof te verdunnen (Richtlijn 2002/32/EG). 

FEDIOL heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth for oil 

refining opgesteld die een maximale waarde bevat 

voor dioxine and dioxine-achtige pcb's van 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) als 

bovengrens. 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor 

gebruik in diervoeder tenzij zij 

zodanig behandeld zijn dat 

het dioxinegehalte de in 

Richtlijn 2002/32/EG 

betreffende ongewenste 

stoffen (zie ook het FEDIOL-

gegevensblad over het 

gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196) 

vastgestelde 

maximumwaarden niet 

overschrijden. 

 

Vetproducten die verkregen 

zijn uit discontinue 

raffineerprocessen waarbij 

fysische en chemische 

raffinagestappen in dezelfde 

apparatuur gecombineerd 

worden, mogen voor 

diervoederdoeleinden 

gebruikt worden mits er 

analytisch bewijs bestaat 

waaruit blijkt dat aan de 

limieten voor dioxine en 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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residuen van 

bestrijdingsmiddelen voldaan 

wordt. 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Hoog Gemiddeld 4 Het regelmatige monitoren van 

residuen van bestrijdingsmiddelen op 

soja(bonen) toont aan dat 

residuniveaus de wettelijke normen 

kunnen overschrijden. Tijdens 

chemische raffinage concentreren 

residuen van bestrijdingsmiddelen zich 

in de deodestillaten. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat het 

gebruik toe van een overdrachtsfactor voor 

toegelaten bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

Controleer binnenkomende 

sojabonen of het 

deodestillaat. In het geval dat 

een residuniveau van een 

bestrijdingsmiddel de limiet 

overschrijdt, moet er een 

voederveiligheidsbeoordeling 

plaatsvinden. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Gemiddeld Hoog 4 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat deze 

in ruwe soja(bonen)olie worden 

aangetroffen is echter zeer laag. 

Tijdens de raffinage kan het endosulfan 

deels in het destillaat belanden. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt maximumwaarden vast 

voor residuen van een aantal bestrijdingsmiddelen 

in voedermiddelen. 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor 

gebruik in diervoeder tenzij zij 

zodanig behandeld zijn dat 

het gehalte aan residuen van 

bestrijdingsmiddelen de in 

Richtlijn 2002/32/EG 

betreffende ongewenste 

stoffen (zie ook het FEDIOL-

gegevensblad over het 

gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196) 

vastgestelde 

maximumwaarden niet 

overschrijden. 
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Minerale olie C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale olie die gebruikt wordt als 

middel tegen verstuiving zal zich in het 

deodestillaat concentreren 

 Controleer binnenkomende 

sojabonen of het 

deodestillaat. 

 

 5. Hydrogenering van soja(bonen)olie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

nikkel  C Laag Hoog 3 Nikkel wordt gebruikt als katalysator bij de 

hydrogenering (verharding) van olie.  

 Verwerkingshulpstoffen die 

rechtstreeks met de olie in 

aanraking komen, moeten 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. 

Filtreer de geharde olie. 

 

Het nikkelgehalte van 

geharde oliën van FEDIOL-

leden ligt ruimschoots onder 

de 20 ppm. 
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A. Opslag en transport van sojabonen en sojabonenschroot en -
schillen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open verpakkingen 

kunnen in de voedselketen belanden. 

 Er moet een programma 

van ongediertebestrijding 

worden toegepast dat 

geschikt is om in de 

voedselketen gebruikt te 

worden. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 

oliehoudende zaden na het oogsten is van 

kritisch belang tijdens de beperkte tijd die 

beschikbaar is voor afbraak van de 

bestrijdingsmiddelen. De landen die 

oliehoudende zaden exporteren werken met 

positieve lijsten voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen die voor sommige stoffen 

strijdig kunnen zijn met Europese wetgeving, 

met name voor zachte zaden zoals die van 

zonnebloemen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

verbiedt het in de handel 

brengen van grondstoffen die 

niet voldoen aan de MRL's zoals 

bepaald in de bijlage van deze 

verordening. 

Transport- en 

opslagbedrijven moeten 

bestrijdingsmiddelen 

correct gebruiken en dit 

documenteren. Bovendien 

moeten zij verifiëren dat 

het gehalte aan residuen 

van de 

bestrijdingsmiddelen die 

tijdens transport en opslag 

gebruikt zijn, voldoen aan 

de EU-wetgeving. 

 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens het 

transport per kar, 

vrachtwagen of 

binnenschip of zeeschip 

C Laag Hoog 3 Transport van oliehoudende zaden en het 

schroot van oliehoudende zaden vindt 

doorgaans niet plaats in transportmiddelen die 

specifiek bestemd zijn voor het transport van 

voedsel of diervoeder. 

 Transportbedrijven moeten 

karren, vrachtwagens, 

binnenschepen en 

zeeschepen reinigen voor 

het inladen. Inspecteren op 

verontreiniging voor het 

inladen. 

 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens de 

opslag 

C Laag Hoog 3 Oliehoudende zaden en het schroot van 

oliehoudende zaden kunnen verontreinigd 

worden door eerdere ladingen die mycotoxinen 

bevatten. 

 Opslagbedrijven moeten 

opslagplaatsen reinigen en 

op verontreiniging 

inspecteren vóór gebruik. 
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Anti-verstuivingsmiddel op 

soja(bonen) 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Om verstuiving te voorkomen, staat de VS het 

besproeien van "white oils" (paraffinen) op 

soja(bonen) toe tot een niveau van 200 ppm. In 

Zuid-Amerika wordt soja(bonen)olie gebruikt. 

 Controleer uit de VS 

binnenkomende 

sojabonen. 

 

Vervalsing met melamine C Laag Gemiddeld 2 Bij analyse imiteert melamine eiwitten Verordening 2002/32/EG stelt een 

limiet van 2,5 mg/kg voor melamine 

in voedermiddelen. 

  

 

 

Nieuw 

B. 

Transport van sojabonenolie en daarvan afgeleide producten 

voor gebruik in diervoeder per tankwagen, treinwagon, 

binnenschip of kustvaarder (uitgezonderd zeeschepen). 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door vorige 

vracht 

        

- Tankwagens, tankwagons 
en binnenschepen  

C Gemiddeld Hoog 4 Tankwagens en binnenschepen 

kunnen gebruikt zijn voor producten die 

onverenigbaar zijn met voedsel of 

diervoeder, zoals petrochemische 

stoffen. 

 Tankwagens en 

binnenschepen die niet 

specifiek bestemd zijn voor 

het vervoer van 

levensmiddelen of 

voedermiddelen moeten een 

gevalideerde 

reinigingsprocedure 

ondergaan hebben. 

 

- Tankwagens, 

tankcontainers, tankwagons 

C Laag Hoog 3 Transport van de meeste plantaardige 

oliën geschiedt door middel van 

De Verordening (EG) 

nr. 852/2004 met betrekking 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-
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en binnenschepen die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

transport dat specifiek bestemd is voor 

levensmiddelen. 

tot vaststelling van 

voorschriften voor 

levenmiddelenhygiëne vereist 

dat vloeibare levensmiddelen 

vervoerd worden per 

tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen die specifiek 

voor levensmiddelen bestemd 

zijn. 

 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). 

- Tankkustvaarders die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Voor tankkustvaarders die tijdens korte 

zeetochten binnen de EU oliën en 

vetten vervoeren geldt als absoluut 

minimum dat deze als laatste vracht 

een product vervoerd moeten hebben 

dat ofwel een levensmiddel is of een 

product is dat op de EU-lijst staat van 

aanvaarde meest recente vrachten van 

Richtlijn 96/3/EG. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). FOSFA-

certificaat van naleving, 

reinheid en geschiktheid van 

de scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

        

Tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Verhoogd risico bij reinigingsinstallaties 

die zowel diervoedertanks als 

chemische tanks op dezelfde locatie 

reinigen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

Pas goede praktijken toe bij 

het reinigen van tanks. 

 

. 

 

 

 

- Tankkustvaarders C Gemiddeld Gemiddeld 3 Toegenomen risico in het geval dat de 

kustvaarder niet specifiek bestemd is 

voor levensmiddelen of 

voedermiddelen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. 

Een gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

 

Verhittings- of 

koelvloeistoffen van 

apparatuur 

        

- Tankwagens  C Laag Hoog 3 Er wordt gebruikgemaakt van roestvrij 

stalen tanks die verhit worden met 

koelwater van de motor via een stelsel 

van dubbele wanden (en geen 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

Het gebruik van thermische 

verhittingsvloeistoffen in 

rechtstreekse 

verhittingssystemen is 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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spiralen).  14COD152). verboden. 

- Tankwagons, 

tankbinnenschepen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tankkustvaarders 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

De verwarmingsspiralen van 

tankwagons moeten van 

roestvrij staal gemaakt zijn. 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten.  

 

 

 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van warm water of 

verhitting door stoom wordt 

aanbevolen. 

Vreemde lichamen P Gemiddeld Gemiddeld 3   Een kwaliteitsplan dient te 

eisen dat tankwagens onder 

een overdekking met 

geraffineerde oliën geladen 

worden. 

 

Vervalsing C/P/B Gemiddeld Gemiddeld 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden bij het transport van 

oliën binnen de landen waar deze oliën 

uit afkomstig waren. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

Analyseer alle 

binnenkomende ladingen. 

Toepassing van de minimale 

verplichte vereisten van de 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  07COD138). FEDIOL-gedragscode voor 

bulkvervoer per weg en 

tankcontainer van vetten en 

oliën voor rechtstreeks 

voedselgebruik, zoals de 

beschikbaarheid van of de 

locatie van de vrachtwagen 

tijdens de reis en de afsluiting 

van de tank (Ref 07COD138). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Opslag van soja(bonen)olie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door gebrek 

aan scheiding 

(verontreiniging door eerdere 

ladingen, gebruik van 

verkeerde lassen, gedeelde 

apparatuur) 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van toepassing 

op terminals waar zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen worden. 

Het risico is lager wanneer de terminal 

gebruikmaakt van de EU-lijst van 

aanvaarde eerdere vrachten tijdens 

zeetransport voor de opslag van 

plantaardige oliën. Het risico is het laagst 

wanneer de plantaardige oliën worden 

opgeslagen in tanks die specifiek bestemd 

zijn voor de opslag van levensmiddelen. 

Terminals binnen de EU die 

oliën en vetten opslaan voor 

gebruik in levensmiddelen zijn 

verplicht HACCP toe te 

passen (Verordening (EG) 

nr. 852/2004) 

 

Specifiek bestemd zijn van 

opslagtanks voor 

levensmiddelen of diervoeder. 

Bovendien moeten 

opslagtanks minimaal voldoen 

aan de EU-regels betreffende 

eerdere vrachten die zijn 

opgesteld voor zeetransport 

in Richtlijn 96/3/EG. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van toepassing 

op terminals waar zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen worden. 

Wellicht gebruiken deze geen 

reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor 

gebruik in de voedingsindustrie. Voor 

tankterminals binnen de EU die HACCP 

toepassen en die de opslag van 

plantaardige oliën en chemicaliën 

gescheiden houden, is de kans op het 

gebruik van de verkeerde 

reinigingsmiddelen zeer laag. 

 Reinigingsmiddelen moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 

 

 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen trekken 

de olie binnen en kunnen zo bij de 

raffinage in de vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 
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Thermische 

verhittingsvloeistoffen van 

falende apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog steeds 

gebruikt worden. Door de relatief lage 

verhittingstemperaturen die tijdens de 

opslag gebruikt worden, is de kans op een 

lekkage van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het product 

echter laag. 

 Als thermische 

verhittingsvloeistoffen 

gebruikt zijn, moet het 

opslagbedrijf documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten.  

Het gebruik van 

verhitting door water en 

stoom wordt aanbevolen. 

Verkeerd gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Toevoegingsmiddelen die toegestaan zijn 

voor voedselolie die gebruikt wordt in 

diervoeder - of omgekeerd - waar deze 

mogelijk niet voor zijn toegestaan.  

 Kom duidelijke specificaties 

overeen voor het gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt en de 

kans dat er vervalsing plaatsvindt, is 

afgenomen. 
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 D. Vervoer van soja(bonen)olie per zeeschip 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Transportverontreiniging         

Verontreiniging door eerdere 

vrachten die aanwezig is in 

tanks of buizen 

C Gemiddeld  Gemiddeld 3  Voor zeeschepen die voor consumptie 

bestemde oliën en vetten naar de EU 

vervoeren geldt als absoluut minimum dat 

deze als laatste vracht een product 

vervoerd moeten hebben dat ofwel een 

levensmiddel is of een product is dat op 

de EU-lijst staat van aanvaarde meest 

recente vrachten van Richtlijn 96/3/EG. 

Richtlijn 96/3/EG (afwijking van 

Verordening (EG) nr. 852/2004) vereist 

dat eerdere vrachten gecontroleerd 

moeten worden.   

 

 

FOSFA-contracten verplichten de 

verkoper om de koper in te lichten 

omtrent de drie voorafgaande ladingen 

tijdens het zeetransport van oliën en 

vetten. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van de 

FOSFA operationele procedures). 

 

De EU heeft het zeetransport van voor 

diervoeder bestemde oliën en vetten 

niet geregeld. 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van 

een lid van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige 

verklaring ondertekend 

door de eigenaar van het 

schip of een gemachtigde 

agent, van toepassing voor 

enige lading of overdracht 

van vracht plaatsvindt. 

 

       Het gebruik van specifiek 

daarvoor bestemde 

pijpleidingen bij het laden 

en lossen. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen  

C Laag  Hoog 3 Zeevaartbedrijven houden zich doorgaans 

aan goede praktijken. 

 Controleer het logboek van 

het schip.  

 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen trekken 

de olie binnen en kunnen zo bij de 

raffinage in de vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van 

tanks met een verse 

laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

Oplosmiddel uit laklagen 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog steeds 

gebruikt worden. Door de relatief lage 

verhittingstemperaturen die tijdens het 

transport gebruikt worden, is de kans op 

een lekkage van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het product 

echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union (met 

inbegrip van de FOSFA operationele 

procedures). 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen 

gebruikt zijn, moet de 

transporteur van de olie 

documentatie verzorgen 

over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van verhitting 

door water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Hydraulische oliën uit 

draagbare pompen 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën uit draagbare pompen 

kunnen toxisch zijn. 

 Het gebruik van draagbare 

pompen met een duidelijke 

scheiding tussen de 

hydraulische motor en de 

pomp. Indien dit niet het 

geval is, moeten 

hydraulische oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

gebruikt worden. 

Hydraulische motoren die 

rechtstreeks aan de pomp 

gekoppeld zijn, maken 

ongewenste lekkages van 

hydraulische olie in de 

plantaardige olie mogelijk bij 

een defecte afsluiting. 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt en de 

kans dat er vervalsing plaatsvindt, is 

afgenomen. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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DE EU-
DIERVOEDER-  

INDUSTRIE 

BINNEN DE EU 

(3) Breken van zonnebloemzaad 

Schillen 

(3.2) Productie van ruwe lecithinen 
(gommen) 

(3.1) Productie van ruwe olie 

(3.3) Productie van zonnebloemzaadschroot 
Zonnebloemzaadschillen 

Vetzuurdestillaten uit 

zonnebloemzaad 

Zure oliën uit 

zonnebloemzaad 

  (A) Transport 

Ruwe lecithinen 

(3.3) Productie van schillen 
Ruwe ontgomde 

zonnebloemolie 

Zonnebloemzaadschroot 

[Zonnebloemzaadmeel] 

(B) Transport 

Vermenging  (C) Opslag 

(B) Transport 

(C) Opslag 

(B) Transport 
(C) Opslag 

(1) 

Zonnebloemzaadteelt 

Zonnebloemzaad 

Gedroogd 

zonnebloemzaad 

(2) Drogen bij 
primaire productie 

(S
em

i-

di
sc

on
tin

ue
 

ra
ffi

na
ge

) 

 
(4.1) 

Productie 
van geraf-
fineerde 
zonne-

bloemolie 

(4.2) 
Productie van 

vetzuur-
destillaten uit 

zonne-
bloemzaad 

(4.3) 
Productie van 
zure oliën uit 

zonne-
bloemzaad 

 

(4.4) 
Productie van 
deo-destillaten 

uit zonne-

bloemzaad 

(4) Raffineren 

Was 
Zepen Gebruikte 
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(D) Transport per zeeschip 

BUITEN DE EU 

Stroomschema voor de productieketen van zonnebloemolieproducten voor toepassing in diervoeder in 

de EU 

 (3) Breken van zonnebloemzaad 

 Omhulling 

(3.1) Productie van ruwe olie en gommen 

(3.2) Productie van zonnebloemzaadschroot 

Zonnebloemzaadteelt 

Zonnebloemzaad 

Gedroogd zonnebloemzaad 
 

(A) Transport Opslag 

Drogen bij primaire productie 

Ruwe lecithinen 

(3.3) Productie van schillen 

Tekens tussen 
haakjes 

verwijzen naar 
die op de 
volgende 
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 (4.1) 
Productie van 
geraffineerde 

zonnebloemolie 

(4.2) 
Productie van 
vetzuurdestil-

laten uit zonne-
bloemzaad 

 

(4.3) 
Productie van 
zure oliën uit 
zonnebloem-

zaad 

 

(4) Raffineren Deodestillaten uit 

zonnebloemzaad 

 

Zure oliën uit 

zonnebloemzaad 
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Zeep 
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bedragen 

Ruwe ontgomde 

zonnebloemolie 

 Destillaten uit 

zonnebloemschroot 

[sojameel] 
Zonnelbloemdoppen 
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(A) 

Transport 
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deodestillaten 
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bloemzaad 

 

Filtreer 

 stoffen 
Geraffineerde 

zonnebloemzaadolie 
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7. Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit zonnebloemzaad 

 1. Zonnebloemzaadteelt* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL.  

C    Derde landen die zonnebloemzaad 

exporteren (bv. Argentinië) werken 

met positieve lijsten voor het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen bij de teelt 

die, voor sommige stoffen, in strijd 

kan zijn met de Europese wetgeving 

rond residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Bij 

zonnebloemzaad blijkt het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen na het 

oogsten van kritischer belang dan 

het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen voor het 

oogsten. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 verbiedt het in 

de handel brengen van 

grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals in 

bijlagen bepaald. Bij 

Verordening (EG) 

nr. 178/2006 wordt bijlage I 

vastgesteld die de voedsel- 

en diervoederproducten 

opsomt waarop limieten voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen van 

toepassing zijn. Verordening 

149/2008 stelt bijlagen II, III 

en IV vast die de MRL's 

bepalen voor de in bijlage I 

genoemde producten.  

  

Fytotoxinen C    Zonnebloemzaad kan het 

onkruidzaad Datura Stramonium 

bevatten. Dit is in het bijzonder het 

geval voor Frankrijk. 

  Visuele inspectie van 

zonnebloemzaad wordt als een 

beheersmaatregel 

aangeraden. 

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere informatie. 
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 2. Drogen van zonnebloemzaad bij primaire productie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen, 

door drogen veroorzaakt   

        

- dioxine C    Het verbranden van afval kan 

het ontstaan van dioxine tot 

gevolg hebben. Tot nu toe 

hebben de brekers 

vastgesteld dat het 

dioxinegehalte in ruwe 

zonnebloemolie onder de 

detectiegrens ligt. 

Gedragscode ter voorkoming 

en beperking van 

verontreiniging door dioxinen 

en dioxineachtige pcb's in 

voedsel en diervoeder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Goede verwerkingspraktijken 
raden het gebruik aan van 
brandstoffen die geen dioxinen 
en dioxineachtige verbindingen 
en andere schadelijke 
verontreinigende stoffen 
produceren.  

Bij rechtstreekse verhitting dient 
gebruik gemaakt te worden van 
degelijke branders. Monitoring 
wordt als noodzakelijk 
beschouwd om te waarborgen 
dat droog- of 
verhittingsprocessen niet leiden 
tot verhoogde niveaus aan 
dioxinen en dioxineachtige pcb's. 
Geen gebruik van afvalproducten 
als brandstof voor rechtstreeks 
drogen. 

Voedermiddelen die afgeleid zijn 

uit 

Het gehalte aan dioxinen en 
dioxineachtige pcb's in 
zonnebloemzaad mag de in de 
Richtlijn 2002/32/EG 
vastgestelde maximumwaarden 
niet overschrijden. 

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere informatie. 
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Toepassingen: breken van zonnebloemzaad en raffineren en 
verwerken van zonnebloemolie.  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën en smeermiddelen 

kunnen toxische verbindingen bevatten. 

 Het programma van eisen 
hoort te borgen dat de 
verontreiniging van het 
product met hydraulische 
oliën of smeermiddelen die 
niet van 
levensmiddelenkwaliteit zijn 
vermeden wordt en dat het 
risico op verontreiniging van 
het product met hydraulische 
oliën of smeermiddelen van 
levensmiddelenkwaliteit 
geminimaliseerd wordt. Het 
programma van eisen zou het 
bijhouden van de gebruikte 
hoeveelheden kunnen 
omvatten. 

 

Verontreinigende stoffen in 

water zoals PFOS en PFOA 

 

C Laag Gemiddeld 2 Water wordt gebruikt bij het breken en 

raffineren 

Voor het produceren van 

diervoeder moet volgens 

Verordening (EG) 

nr. 183/2005 water van 

voldoende kwaliteit gebruikt 

worden. 

  

Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Reinigingsmiddelen en stoom 

(gebruikmakend van ketelchemicaliën) 

komen met het product in aanraking. 

 Reinigingsmiddelen die in het 

productiesysteem gebruikt 

worden, moeten weggespoeld 

worden. Reinigingsmiddelen 

en ketelchemicaliën moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

C Gemiddeld Hoog 4 THF's kunnen nog steeds gebruikt worden Volgens de FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Gebruik warm water of 

verhitting door stoom. Anders 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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(THF's) van apparatuur 

 

door niet-leden van FEDIOL. Edible Oils during Processing 

is het gebruik van THF's niet 

toegestaan. 

dient een beheersmaatregel 

te borgen dat verontreiniging 

van het product met 

thermische 

verhittingsvloeistoffen 

vermeden wordt. 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Breken van zonnebloemzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open 

verpakkingen kunnen in de 

voedselketen belanden. 

 Er moet een programma van 

ongediertebestrijding worden 

toegepast dat geschikt is om in de 

voedselketen gebruikt te worden. 

 

Toxische verbindingen uit 

hexaan zoals benzeen 

C Laag Hoog 3 Industriële hexaan kan giftige 

verbindingen bevatten. 

Richtlijn 2009/32/EG legt 

zuiverheidscriteria vast voor 

het gebruik van hexaan bij het 

breken van oliehoudende 

zaden.  

Hexaan van levensmiddelenkwaliteit 

moet hiervoor gebruikt worden. 

 

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal 

aanwezig zijn. 

 Er dient een systeem aanwezig te 

zijn voor het verwijderen van 

vreemd materiaal. 
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 3.1 Productie van ruwe olie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen uit 

filtreerstoffen 

C Laag Hoog 3 De ruwe olie zou mogelijk 

verontreinigende stoffen uit de 

filtreerstof kunnen spoelen. 

 Gebruik van filtreerstoffen die 

geschikt zijn voor de 

voedselindustrie. 

 

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Minerale oliën van 

levensmiddelenkwaliteit met een 

lage tot gemiddelde viscositeit 

worden gebruikt voor het 

terugwinnen van hexaan. De breker 

heeft er belang bij zoveel mogelijk 

hexaan terug te winnen, en dus ook 

bij het het zo goed mogelijk 

onderhouden van het 

terugwinningssysteem. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-norm 

beperkt het gehalte aan C (10-

40) in zonnebloemolie en 

nevenproducten van raffinage 

tot 1000 mg/kg. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

op zonnebloemzaad toont aan dat 

residuniveaus binnen de wettelijke 

normen blijven.  

Het MRL-beleid in derde landen 

verschilt van het MRL-beleid van de 

EU. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

 *Er is bij zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 
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gewaarborgd is. 

Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat 

op basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in 

zonnebloemzaad, tussen de 

40 % en 45 %, en 

verwerkingsfactor van  

2,5 gebruikt moet worden om 

te komen tot de MRL in 

zonnebloemolie. 

Het FEDIOL-contract voor de 

aankoop van zaden uit het 

Zwarte Zeegebied (bevat een 

clausule over de naleving van 

de MRL-wetgeving van de 

EU). 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe zonnebloemolie 

worden aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe olie aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na extractie met hexaan van de olie 

en de daaropvolgende terugwinning 

van hexaan uit de olie, zullen er 

sporen van hexaan in de ruwe olie 

achterblijven. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat ruwe olie met 

een hexaangehalte tot 1000 

ppm veilig is. FOSFA heeft een 

maximaal vlampunt van 121°C, 

dat te maken heeft met 

transport- en opslagveiligheid. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

 

 

 

 3.2 Productie van ruwe lecithinen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Minerale oliën uit een falend 

terugwinningssysteem 

C Gemiddeld Hoog 3 Minerale oliën van 

levensmiddelenkwaliteit met een 

lage tot gemiddelde viscositeit 

worden gebruikt voor het 

terugwinnen van hexaan. De breker 

heeft belang bij het terugwinnen van 

zoveel mogelijk hexaan en het 

terugwinningssysteem zo goed 

mogelijk te onderhouden. 

 De minerale olie van het 

terugwinningssysteem moet 

van levensmiddelenkwaliteit 

zijn. Het programma van 

eisen hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het 

product met oliën die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met oliën van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

De Nederlandse GMP-norm 

beperkt het gehalte aan C (10-

40) in zonnebloemolie en 

nevenproducten van raffinage 

tot 1000 mg/kg. 
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Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

op zonnebloemzaad toont aan dat 

residuniveaus binnen de wettelijke 

normen blijven.  

Het MRL-beleid in derde landen 

verschilt van het MRL-beleid van de 

EU. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-

/concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

voedselveiligheid 

gewaarborgd is. 

Het FEDIOL-contract voor de 

aankoop van zaden uit het 

Zwarte Zeegebied (bevat een 

clausule over de naleving van 

de MRL-wetgeving van de 

EU). 

 *Er is bij zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe zonnebloemolie 

worden aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Hexaan die na terugwinning 

in de ruwe olie aanwezig is 

C Hoog Laag 3 Na extractie met hexaan van de olie 

en de daaropvolgende terugwinning 

van hexaan uit de olie, zullen er 

sporen van hexaan in de ruwe olie 

achterblijven. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat voedermiddelen 

met een hexaangehalte tot 

1000 ppm diervoederveilig zijn. 

FOSFA heeft een maximaal 

vlampunt van 121°C, dat te 

maken heeft met transport- en 

opslagveiligheid. 
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drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

Ziekteverwekkers B Laag Gemiddeld 2 Microbiologische groei als gevolg 

van het condenseren van water dat 

uit de ruwe lecithinen verdampt is.  
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 3.3 Productie van zonnebloemzaadschroot 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine uit een 

antiklontermiddel 

C Laag Hoog 3 Antiklontermiddel is van minerale 

oorsprong en kan van nature 

dioxine bevatten. Dioxine is toxisch 

voor mensen en dieren. 

Verordening (EG) 

nr. 2439/1999 stelt 

kwaliteitsnormen vast voor 

antiklontermiddelen. 

Koop antiklontermiddel van 

diervoederkwaliteit. 

 

Salmonella B Hoog Hoog 4 Salmonella is het belangrijkste 

gevaar op het gebied van 

microbiologische verontreiniging van 

diervoeder. Salmonella komen 

veelvuldig voor in het milieu en 

iedere schakel in de voedselketen, 

van de producenten tot en met de 

consumenten, heeft een rol te 

spelen bij het terugdringen van het 

gevaar dat salmonella dieren of 

mensen schade toebrengt..  

FEDIOL, samen met drie andere 

verenigingen die de leveranciers en 

consumenten van diervoeder 

vertegenwoordigen, namelijk 

FEFAC, COCERAL en COPA-

COGECA, hebben de 

verantwoordelijkheid op zich 

genomen voor het bieden van 

richtsnoeren aan de industrie om 

deze te helpen salmonella te 

beheersen en hebben in juni 2011 

de "Common principles for the 

management of the Salmonella risk 

in the feed chain" uitgegeven. De 

Europese gids voor goede 

praktijken voor de productie van 

veilige voedermiddelen is zodanig 

gewijzigd dat deze in 

overeenstemming is met deze 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA 

Gemeenschappelijke 

principes voor het beheersen 

van het risico op salmonella 

binnen de voedselketen. 

 

FEDIOL-aanbeveling 

betreffende het vochtgehalte 

voor kool- en 

raapzaadschroot en 

zonnebloemzaadschroot. 

 

 

Het 

Basisvoorwaardenprogramma 

van de exploitant dient de 

volgende maatregelen te 

dekken: 

a) Het beschermen van 

voedermiddelen tegen 

verontreiniging tijdens de 

verwerking en opslag, 

bijvoorbeeld door middel van 

gesloten systemen, 

hygiënische praktijken of door 

de faciliteiten in geschikte 

hygiënische zones op te 

delen. 

b) Tijd- en 

temperatuurcontroles 

toepassen op de 

Desolventiser Toaster (DT). 

c) Vochtgehaltecontroles 

toepassen op het schroot/de 

schillen. FEDIOL raakt voor 

zonnebloemzaadschroot een 

vochtgehalte aan van 

maximaal 12,5 %. 

De exploitant moet 

lijnmonitoring invoeren, waarbij 

over de gehele lijn monsters 

genomen worden, vanaf het 

moment dat het product de DT 

verlaat, vanaf het moment dat 

het de opslagsilo binnengaat 

en tot en met het 

uitlaadgebied. 

 

De exploitant dient realistische 

doelstellingen te hanteren voor 

het verminderen van het 

voorkomen van salmonella-

verontreiniging van zijn 

schroot/schillen op basis van 

historische gegevens. 

 

) 
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principes. 

 

 

Als het monitoringsysteem 

aangeeft dat er salmonella is 

aangetroffen in het 

afgewerkte voedermiddel, 

moeten de volgende acties 

worden overwogen: 

o Het uitvoeren van 
serotypering en 
traceerbaarheid om de bron 
van de verontreiniging te 
identificeren; 

o Herzien van de 
verwerkingsomstandigheden 
en relevante programma's 
van vereisten 

o De verdere reiniging van 
opslag en voertuigen (indien 
van toepassing);  

o De verdere reiniging van de 
installatie en apparatuur;  

o Herzien van eerdere 
uitkomsten van monitoring 

o Verdere opleiding of 
veranderingen in processen 
en procedures overwegen 

Chemische behandeling 

toepassen met het doel de 

salmonella naar een 

acceptabel niveau terug te 

brengen. 

 

Dioxine uit gebruikte 

bleekaarde 

C Laag Hoog 3 Bleekaarde is van minerale 

oorsprong en kan van nature 

dioxine bevatten. Dioxine is toxisch 

voor mensen en dieren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) en beperkt het totaal 

aan dioxinen en dioxine-

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

Dit risico heeft alleen 

betrekking op geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen. 
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achtige pcb's tot  

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

FEDIOL heeft een 
Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale 

waarde bevat voor dioxine 

and dioxine-achtige pcb's van 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

raffinage van olie. 

Mycotoxinen C Laag Hoog 3 Gevolg van het onvoldoende drogen 

van zonnebloemzaad 

 Het gehalte aan mycotoxinen 

van het 

zonnebloemzaadschroot 

beheersen. 

 

Cadmium C Gemiddeld Hoog 4 Cadmium concentreert zich tijdens 

het breken in het schroot. 

Afhankelijk van de geografische 

oorsprong bestaat er bij 

zonnebloemzaad een risico op 

cadmiumniveaus tot niveaus hoger 

dan toegestaan in het schroot. 

Kunstmest op basis van fosfor van 

lage kwaliteit kan hoge niveaus aan 

cadmium bevatten.  

Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

de aanwezigheid van 

cadmium in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong 

tot 1 ppm. 

Afhankelijk van de oorsprong 

van het zaad, beheersing op 

ladingsniveau op 

binnenkomend 

zonnebloemzaad. 

Dit risico is van toepassing op 

een specifieke geografische 

oorsprong. 

 

Hexaanresidu C Hoog Laag 3 Hexaanresidu is aanwezig in de 

schroten van oliehoudende zaden. 

Verordening (EG) 

nr. 767/2009 betreffende het 

verhandelen van diervoeders 

bepaalt dat voedermiddelen 

vrij moeten zijn van 

chemische verontreinigingen 

die het gevolg zijn van het 

productieproces en van 

 Toxicologische beoordelingen 

laten zien dat het schroot van 

oliehoudende zaden met een 

hexaangehalte tot 1000 ppm 

diervoederveilig zijn. Het 

veiligheidsgegevensblad van 

OVID in Duitsland verwijst naar 

een maximum van 300 ppm 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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verwerkingshulpstoffen, tenzij 

de catalogus een 

maximumhoeveelheid 

vaststelt. De catalogus van 

voedermiddelen, Verordening 

(EU) nr. 68/2013, stelt een 

drempel vast voor de 

maximale toegestane 

hoeveelheden van deze 

chemische onzuiverheden 

van 0,1 % (1000 ppm). 

hexaan in 

zonnebloemzaadschroot ter 

voorkoming van explosies 

tijdens vervoer per 

binnenschip. 

Arseen C Laag Gemiddeld 2 Verontreiniging van 

zonnebloemzaad met arseen is in 

Spanje waargenomen. 

   

Datura Stramonium B Laag* Gemiddeld 2  Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

het maximale gehalte aan 

Datura Stramonium in 

voedermiddelen tot 1000 ppm 

 *Bij zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong kan er een 

gemiddelde kans bestaan op 

het overschrijden van de 

maximale limiet voor Datura 

Stramonium in 

zonnebloemzaadschroot. 
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 3.4 Scheiding van zonnebloemzaadschillen 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Salmonella B Hoog Hoog 4 Salmonella is het belangrijkste gevaar op 

het gebied van microbiologische 

verontreiniging van diervoeder. 

Salmonella komt veelvuldig voor in het 

milieu en iedere schakel in de 

voedselketen, van de producenten tot en 

met de consumenten, heeft een rol te 

spelen bij het terugdringen van het gevaar 

dat salmonella dieren of mensen schade 

toebrengt.. FEDIOL, samen met drie 

andere verenigingen die de leveranciers 

en consumenten van diervoeder 

vertegenwoordigen, namelijk FEFAC, 

COCERAL en COPA-COGECA, hebben 

hun verantwoordelijkheid genomen en 

hebben in juni 2011 de "Common 

principles for the management of the 

Salmonella risk in the feed chain" 

uitgegeven. De Europese gids voor goede 

praktijken voor de productie van veilige 

voedermiddelen is zodanig gewijzigd dat 

deze in overeenstemming is met deze 

principes. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA 

Gemeenschappelijke 

principes voor het beheersen 

van het risico op salmonella 

binnen de voedselketen. 

 

Het 

Basisvoorwaardenprogramma 

van de exploitant dient de 

volgende maatregelen te 

dekken: 

a) Het beschermen van 

voedermiddelen tegen 

verontreiniging tijdens de 

verwerking en opslag, 

bijvoorbeeld door middel van 

gesloten systemen, 

hygiënische praktijken of door 

de faciliteiten in geschikte 

hygiënische zones op te 

delen. 

b) Vochtgehaltecontroles 

toepassen  

Als het monitoringsysteem 

aangeeft dat er salmonella is 

aangetroffen in het 

afgewerkte voedermiddel, 

moeten de volgende acties 

worden overwogen: 

o  Het uitvoeren van 
serotypering en 
traceerbaarheid om de bron 
van de verontreiniging te 
identificeren; 

o  Herzien van de 
verwerkingsomstandigheden 
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en relevante programma's 
van vereisten 

o  De verdere reiniging van 
opslag en voertuigen (indien 
van toepassing);  

o  De verdere reiniging van de 
installatie en apparatuur;  

o  Herzien van eerdere 
uitkomsten van monitoring 

o  Verdere opleiding of 
veranderingen in processen 
en procedures overwegen 

 Chemische behandeling 

toepassen met het doel de 

salmonella naar een 

acceptabel niveau terug te 

brengen. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van residuen 

van bestrijdingsmiddelen op 

zonnebloemzaad toont aan dat 

residuniveaus binnen de wettelijke normen 

blijven.  

Het MRL-beleid in derde landen verschilt 

van het MRL-beleid van de EU. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen.  

Het FEDIOL-contract voor de 

aankoop van zaden uit het 

Zwarte Zeegebied (bevat een 

clausule over de naleving van 

de MRL-wetgeving van de 

EU). 

 *Er is bij 

zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat 

deze de MRL voor 

residuen van bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 
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 4. Raffinage 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen in 

technische hulpstoffen  

(alkalische oplossing, 

zuren), zoals kwik in 

natronloog. 

C Laag Hoog 3 Verwerkingshulpstoffen 

komen met het product in 

aanraking. 

 Verwerkingshulpstoffen die 

rechtstreeks met de olie in aanraking 

komen, moeten van 

levensmiddelenkwaliteit zijn. 
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 4.1 Productie van geraffineerde zonnebloemolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine en dioxineachtige 

pcb's 

C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging voor de 

olie is het drogen van 

zonnebloemzaad en 

bleekaarde. Het 

doseringsniveau van 

bleekaarde tijdens de 

raffinage is echter slechts 1-

3 %. Dioxine verdampt deels 

tijdens het destilleren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong tot 0,75 

ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en 

beperkt het totaal aan dioxinen en 

dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL 

heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 3 Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen op 

zonnebloemzaad toont aan 

dat residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven. Het 

gebruik van 

bestrijdingsmiddelen na het 

oogsten is echter van kritisch 

belang, hetgeen kan leiden tot 

zonnebloemzaad en 

nevenproducten van de 

raffinage die de MRL's niet 

respecteren, tenzij de 

residuen volledig verwijderd 

worden tijdens het raffineren 

van de ruwe olie. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd 

is. 

Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat op 

basis van de gemiddelde aanwezige 

olie in zonnebloemzaad, tussen de 

40 % en 45 %, en verwerkingsfactor 

van  

2. 5 gebruikt moet worden om te 

komen tot de MRL in 

In het geval dat een 

residuniveau van een 

bestrijdingsmiddel de limiet 

overschrijdt, moet er een 

voederveiligheidsbeoordeling 

plaatsvinden. 

*Er is bij zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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zonnebloemolie. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. 

De kans dat deze in ruwe 

zonnebloemolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Microbiologische 

besmetting 

 

B Laag Gemiddeld 2 Het vochtgehalte (d.w.z. de 

wateractiviteit) in 

geraffineerde oliën is te 

gering voor bacteriën om in te 

kunnen groeien. 

   

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal 

aanwezig zijn. 

 Pas hygiënische praktijken toe 

(bijvoorbeeld gesloten 

systemen). Filtreer voor het 

inladen.  
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  4.2 
Fysische raffinage: productie van vetzuurdestillaten uit 

zonnebloemzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

Dioxine C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is bleekaarde. 

Het doseringsniveau van 

bleekaarde tijdens de raffinage is 

echter slechts 1-3 %. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige 

pcb's tot 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die 

een hoeveelheid van een ongewenste 

stof bevatten die de wettelijke grens te 

boven gaat, mogen niet vermengd 

worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd 

zijn om deze stof te verdunnen 

(Richtlijn 2002/32/EG). 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

vetzuurdestillaten voor diervoeder 

getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of 

Practice on the purchase conditions of 

fresh bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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PCB-TEQ) als bovengrens. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren van 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

op zonnebloemzaad toont aan dat 

residuniveaus binnen de wettelijke 

normen blijven. Het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen na het oogsten 

is echter van kritisch belang, 

hetgeen kan leiden tot 

zonnebloemzaad en 

nevenproducten van de raffinage 

die MRL's niet respecteren. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe van 

een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de voedselveiligheid 

gewaarborgd is.  

 *Er is bij 

zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong 

een gemiddelde kans 

dat deze de MRL voor 

residuen van 

bepaalde 

bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Laag Hoog 3 Sommige verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe zonnebloemolie 

worden aangetroffen is echter zeer 

laag; zij zullen zich tijdens de 

raffinage in de vetzuurdestillaten 

concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

maximumwaarden vast voor residuen 

van een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Niet-conforme producten 

dienen niet op 

voedermiddelen te worden 

toegepast. 
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  4.3 
Chemische raffinage productie uit zonnebloemzaad van zepen 
en zure oliën vrij van deodestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag* Gemiddeld 2 Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen op 

zonnebloemzaad toont aan 

dat residuniveaus binnen de 

wettelijke normen blijven. Het 

gebruik van 

bestrijdingsmiddelen na het 

oogsten is echter van kritisch 

belang, hetgeen kan leiden tot 

zonnebloemzaad en 

nevenproducten van de 

raffinage die MRL's niet 

respecteren. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd 

is. 

 

 *Er is bij zonnebloemzaad van 

bepaalde oorsprong een 

gemiddelde kans dat deze de 

MRL voor residuen van 

bepaalde bestrijdingsmiddelen 

overstijgt. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. 

De kans dat deze in ruwe 

zonnebloemolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten 

aan residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

.  

Dioxine C Zeer laag Hoog 2 Het FEDIOL-gegevensblad 

over breken en raffinage ten 

behoeve van de 

zeepproductie (Ref 

12SAF183) geeft aan dat het 

gehalte aan in olie oplosbare 

verontreinigende stoffen in 

zeep overeenkomt met dat in 

ruwe oliën. 

Volgens Verordening (EU) 
nr. 225/2012, die Verordening (EG) 
nr. 183/2005 tot vaststelling van 
voorschriften voor 
diervoederhygiëne wijzigt, moet 
100 % van de ladingen zepen en 
zure oliën voor diervoeder getest 
worden op hun totaal aan dioxinen 
en dioxineachtige pcb's.  
 

 In geïntegreerde 

brekerijen/raffinaderijen 

kunnen de zepen daarom veilig 

terug het schroot in gebracht 

worden. 
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 4.4 

Chemische raffinage productie van deodestillaten uit 
zonnebloemzaad 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

Dioxine C Gemiddeld Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is bleekaarde. 

Tijdens chemische raffinage 

concentreren dioxinen zich in de 

deodestillaten. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige 

pcb's tot 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die 

een hoeveelheid van een ongewenste 

stof bevatten die de wettelijke grens te 

boven gaat, mogen niet vermengd 

worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd 

zijn om deze stof te verdunnen 

(Richtlijn 2002/32/EG). 

 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

deodestillaten voor diervoeder getest 

worden op hun totaal aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de voorwaarden 

van inkoop van verse bleekaarde 

voor de raffinage van olie. 

 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor gebruik 

in diervoeder tenzij zij zodanig 

behandeld zijn dat het 

dioxinegehalte binnen de limieten 

valt van de Richtlijn 2002/32 

betreffende ongewenste stoffen (zie 

ook het FEDIOL-gegevensblad over 

het gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196). 

Vetproducten die verkregen zijn uit 

discontinue raffineerprocessen 

waarbij fysische en chemische 

raffinagestappen in dezelfde 

apparatuur gecombineerd worden, 

mogen voor diervoederdoeleinden 

gebruikt worden mits er analytisch 

bewijs bestaat waaruit blijkt dat aan 

de limieten voor dioxine en residuen 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

van bestrijdingsmiddelen voldaan 

wordt. 

 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de voorwaarden 

van inkoop van verse bleekaarde 

voor de raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Het regelmatige monitoren van 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

op zonnebloemzaad toont aan dat 

residuniveaus binnen de wettelijke 

normen blijven. Tijdens chemische 

raffinage concentreren dioxinen zich 

echter in de destillaten. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe van 

een overdrachtsfactor voor toegelaten 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Gemiddeld Hoog 4 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe zonnebloemolie 

worden aangetroffen is echter zeer 

laag, maar zij zullen zich tijdens de 

raffinage in de vetzuurdestillaten 

concentreren.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor gebruik 

in diervoeder tenzij zij zodanig 

behandeld zijn dat het gehalte aan 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

binnen de limieten valt van de 

Richtlijn 2002/32 betreffende 

ongewenste stoffen (zie ook het 

FEDIOL-gegevensblad over het 

gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196).  
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 5. Hydrogenering van zonnebloemolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

nikkel  C Laag Hoog 3 Nikkel wordt gebruikt als 

katalysator bij de 

hydrogenering (verharding) 

van olie.  

 Verwerkingshulpstoffen die 

rechtstreeks met de olie in aanraking 

komen, moeten van 

levensmiddelenkwaliteit zijn. 

Filtreer de geharde olie. 

 

Het nikkelgehalte van geharde 

oliën van FEDIOL-leden ligt 

ruimschoots onder de 20 ppm. 

  



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 111 

Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van schroot- en olieproducten uit 

zonnebloemzaad 

  
A. Opslag en transport van zonnebloemzaad en 

zonnebloemzaadschroot 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxinen uit 

ongediertebestrijdingsmidd

elen 

C Laag Hoog 3 Vergiftigde korrels uit open verpakkingen 

kunnen in de voedselketen belanden. 

 Er moet een programma 

van ongediertebestrijding 

worden toegepast dat 

geschikt is om in de 

voedselketen gebruikt te 

worden. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 

oliehoudende zaden na het oogsten is van 

kritisch belang tijdens de beperkte tijd die 

beschikbaar is voor afbraak van de 

bestrijdingsmiddelen. De landen die 

oliehoudende zaden exporteren werken met 

positieve lijsten voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen die voor sommige stoffen 

strijdig kunnen zijn met Europese wetgeving, 

met name voor zachte zaden zoals die van 

zonnebloemen. Bestrijdingsmiddelen die tijdens 

opslag en transport op eerdere ladingen gebruikt 

zijn, kunnen zonnebloemzaad en -schroot 

verontreinigen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 

verbiedt het in de handel 

brengen van grondstoffen die 

niet voldoen aan de MRL's zoals 

bepaald in de bijlage van deze 

verordening. 

Transport- en 

opslagbedrijven moeten 

bestrijdingsmiddelen 

correct gebruiken en dit 

documenteren. Bovendien 

moeten zij verifiëren dat 

het gehalte aan residuen 

van de 

bestrijdingsmiddelen die 

tijdens transport en opslag 

gebruikt zijn, voldoen aan 

de EU-wetgeving. 

 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens het 

transport per kar, 

vrachtwagen of 

binnenschip of zeeschip 

C Laag Hoog 3 Transport van oliehoudende zaden en het 

schroot van oliehoudende zaden vindt 

doorgaans niet plaats in transportmiddelen die 

specifiek bestemd zijn voor het transport van 

voedsel of diervoeder. 

 Transportbedrijven moeten 

karren, vrachtwagens, 

binnenschepen en 

zeeschepen reinigen voor 

het inladen. Inspecteren op 

verontreiniging voor het 

inladen. 

 

Verontreiniging door de 

vorige lading tijdens de 

C Laag Hoog 3 Oliehoudende zaden en het schroot van 

oliehoudende zaden kunnen verontreinigd 

 Opslagbedrijven moeten 

opslagplaatsen reinigen 
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opslag worden door eerdere ladingen die mycotoxinen 

bevatten. 

voor gebruik en op 

verontreiniging inspecteren 

voor gebruik. 

Vervalsing met melamine C Laag Gemiddeld 2 Bij analyse imiteert melamine eiwitten Richtlijn 2002/32/EG stelt een 
limiet van 2,5 mg/kg voor 
melamine in voedermiddelen. 

  

 

 

 

Nieuw 

B. 

Transport van zonnebloemolie en daarvan afgeleide producten 

voor gebruik in diervoeder per tankwagen, treinwagon, 

binnenschip of kustvaarder (zeeschepen uitgezonderd). 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door vorige 

vracht 

        

- Tankwagens, tankwagons 
en binnenschepen  

C Gemiddeld Hoog 4 Tankwagens en binnenschepen 

kunnen gebruikt zijn voor producten die 

onverenigbaar zijn met voedsel of 

diervoeder, zoals petrochemische 

stoffen. 

 Tankwagens en 

binnenschepen die niet 

specifiek bestemd zijn voor 

het vervoer van 

levensmiddelen of 

voedermiddelen moeten een 

gevalideerde 

reinigingsprocedure 

ondergaan hebben. 

 

- Tankwagens, 

tankcontainers, tankwagons 

en binnenschepen die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Transport van de meeste plantaardige 

oliën geschiedt door middel van 

transport dat specifiek bestemd is voor 

levensmiddelen. 

De Verordening (EG) 

nr. 852/2004 met betrekking 

tot vaststelling van 

voorschriften voor 

levenmiddelenhygiëne vereist 

dat vloeibare levensmiddelen 

vervoerd worden per 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 
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tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen die specifiek 

voor levensmiddelen bestemd 

zijn. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

(Ref 07COD143F). 

- Tankkustvaarders die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Voor tankkustvaarders die tijdens korte 

zeetochten binnen de EU oliën en 

vetten vervoeren geldt als absoluut 

minimum dat deze als laatste vracht 

een product vervoerd moeten hebben 

dat ofwel een levensmiddel is of een 

product is dat op de EU-lijst staat van 

aanvaarde meest recente vrachten van 

Richtlijn 96/3/EG. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). FOSFA-

certificaat van naleving, 

reinheid en geschiktheid van 

de scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

        

Tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Verhoogd risico bij reinigingsinstallaties 

die zowel diervoedertanks als 

chemische tanks op dezelfde locatie 

FEDIOL Code of Practice for 
the transport in bulk of oils 
and fats into or within the 

Pas goede praktijken toe bij 

het reinigen van tanks. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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reinigen. European Union (Ref 
14COD152). 
 

  

- Tankkustvaarders C Gemiddeld Gemiddeld 3 Toegenomen risico in het geval dat de 

kustvaarder niet specifiek bestemd is 

voor levensmiddelen of 

voedermiddelen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. 

Een gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

 

Verhittings- of 

koelvloeistoffen van 

apparatuur 

        

- Tankwagens  C Laag Hoog 3 Er wordt gebruikgemaakt van roestvrij 

stalen tanks die verhit worden met 

koelwater van de motor via een stelsel 

van dubbele wanden (en geen 

spiralen).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (14COD152). 

Het gebruik van thermische 

verhittingsvloeistoffen in 

rechtstreekse 

verhittingssystemen is 

verboden. 

 

- Tankwagons, 

tankbinnenschepen  

 

 

C 

 

 

 

Laag 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

3 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (14COD152). 

 

De verwarmingsspiralen van 

tankwagons moeten van 

roestvrij staal gemaakt zijn. 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

Het gebruik van warm water of 

verhitting door stoom wordt 

aanbevolen. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Tankkustvaarders 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

 

 

3 

het product echter laag. 

 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten.  

 

 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Vreemde lichamen P Gemiddeld Gemiddeld 3   Een kwaliteitsplan dient te 

eisen dat tankwagens onder 

een overdekking met 

geraffineerde oliën geladen 

worden. 

 

Vervalsing C/P/B Gemiddeld Gemiddeld 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden bij het transport van 

oliën binnen de landen waar deze oliën 

uit afkomstig waren. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

Analyseer alle 

binnenkomende ladingen. 

Toepassing van de minimale 
verplichte vereisten van de 
FEDIOL-gedragscode voor 
bulkvervoer per weg en 
tankcontainer van vetten en 
oliën voor rechtstreeks 
voedselgebruik, zoals de 
beschikbaarheid van of de 
locatie van de vrachtwagen 
tijdens de reis en de afsluiting 
van de tank (Ref 07COD138). 
 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 C. Opslag van zonnebloemolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door gebrek 

aan scheiding 

(verontreiniging door eerdere 

ladingen, gebruik van 

verkeerde lassen, gedeelde 

apparatuur) 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar zowel 

chemicaliën als plantaardige oliën 

opgeslagen worden. Het risico is 

lager wanneer de terminal 

gebruikmaakt van de EU-lijst van 

aanvaarde eerdere vrachten tijdens 

zeetransport voor de opslag van 

plantaardige oliën. Het risico is het 

laagst wanneer de plantaardige 

oliën worden opgeslagen in tanks 

die specifiek bestemd zijn voor de 

opslag van levensmiddelen. 

Terminals binnen de EU die 

oliën en vetten opslaan voor 

gebruik in levensmiddelen zijn 

verplicht HACCP toe te 

passen (Verordening (EG) 

nr. 852/2004) 

 

Specifiek bestemd zijn van 

opslagtanks voor 

levensmiddelen of diervoeder. 

Bovendien moeten 

opslagtanks minimaal voldoen 

aan de EU-regels betreffende 

eerdere vrachten die zijn 

opgesteld voor zeetransport in 

Richtlijn 96/3/EG. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar zowel 

chemicaliën als plantaardige oliën 

opgeslagen worden. Wellicht 

gebruiken deze geen 

reinigingsmiddelen die geschikt zijn 

voor gebruik in de 

voedingsindustrie. Voor 

tankterminals binnen de EU die 

HACCP toepassen en die de opslag 

van plantaardige oliën en 

chemicaliën gescheiden houden, is 

de kans op het gebruik van de 

verkeerde reinigingsmiddelen zeer 

laag. 

 Reinigingsmiddelen moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 
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Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen 

trekken de olie binnen en kunnen zo 

bij de raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen van 

falende apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen 

die tijdens de opslag gebruikt 

worden, is de kans op een lekkage 

van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het 

product echter laag. 

 Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet het opslagbedrijf 

documentatie verzorgen over 

de mogelijke nettoverliezen 

en, indien noodzakelijk, de 

juiste analyses verrichten.  

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Verkeerd gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Toevoegingsmiddelen die 

toegestaan zijn voor voedselolie die 

gebruikt wordt in diervoeder - of 

omgekeerd - waar deze mogelijk 

niet voor zijn toegestaan. 

 Kom duidelijke specificaties 

overeen voor het gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

Misbruik van 

toevoegingsmiddelen 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt 

en de kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 
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 D. Vervoer van zonnebloemolie per zeeschip 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Transportverontreiniging         

- Verontreiniging door eerdere 

vrachten die aanwezig is in 

tanks of buizen 

C Gemiddeld  Gemiddeld 3  Voor zeeschepen die voor 

consumptie bestemde oliën en 

vetten naar de EU vervoeren geldt 

als absoluut minimum dat deze als 

laatste vracht een product vervoerd 

moeten hebben dat ofwel een 

levensmiddel is of een product is dat 

op de EU-lijst staat van aanvaarde 

meest recente vrachten van Richtlijn 

96/3/EG. 

Richtlijn 96/3/EG (afwijking van 

Verordening (EG) nr. 852/2004) vereist 

dat eerdere vrachten gecontroleerd 

moeten worden.   

 

 

FOSFA-contracten verplichten de 

verkoper om de koper in te lichten 

omtrent de drie voorafgaande ladingen 

tijdens het zeetransport van oliën en 

vetten. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van de 

FOSFA operationele procedures). 

 

De EU heeft het zeetransport van voor 

diervoeder bestemde oliën en vetten 

niet geregeld. 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

       Het gebruik van specifiek 

daarvoor bestemde 

pijpleidingen bij het laden en 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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lossen. 

- Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen  

C Laag  Hoog 3 Zeevaartbedrijven houden zich 

doorgaans aan goede praktijken. 

 Controleer het logboek van 

het schip.  

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen 

die tijdens het transport gebruikt 

worden, is de kans op een lekkage 

van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het 

product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into or 

within the European Union (met 

inbegrip van de FOSFA operationele 

procedures). 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Hydraulische oliën uit 

draagbare pompen 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën uit draagbare 

pompen kunnen toxisch zijn. 

 Het gebruik van draagbare 

pompen met een duidelijke 

scheiding tussen de 

hydraulische motor en de 

pomp. Indien dit niet het geval 

is, moeten hydraulische oliën 

van levensmiddelenkwaliteit 

gebruikt worden. 

Hydraulische motoren die 

rechtstreeks aan de pomp 

gekoppeld zijn, maken 

ongewenste lekkages van 

hydraulische olie in de 

plantaardige olie mogelijk bij 

een defecte afsluiting. 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt 

en de kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(3.1) Productie van geraffineerde olie 

Productie van geraffineerde olie 
(3.2) Productie van vetzuurdestillaten 

(3.4) Productie van deodestillaten 

Productie van zure oliën uit kool- en 
raapzaad 

 

(3.3) Productie van zure oliën 

Productie van deodestillaten uit kool- 
en raapzaad 

 

(3) Raffineren 

BUITEN DE EU 

DE EU-
DIERVOEDER-

INDUSTRIE 

Tekens tussen haakjes verwijzen naar die op de volgende sheets 

BINNEN DE EU 

(1) Palmvruchtenteelt 

       Palmvruchten 

(A) Transport naar de oliefabriek 

Palmpitten 

(2) Productie van ruwe olie 

Het drogen en verwerken van 
palmpitten Opslag 

(S
em

i-

di
sc

on
tin

ue
 

ra
ffi

na
ge

) 

Zure oliën 

(C) Opslag 

(B) Transport 

Het verwerken van vruchtentrossen 

 Raffinage 

 
Productie van RBD olie 

Ruwe olie 

RBD-olie 
RDB, fracties 

(B) Transport 

Fractionering RBD-

olie 

Vetzuurdestillaten 

Deodestillaten 

(4) Splitsen Glycerine 

Pek 

Geraffineerde oliën 

Fractionering Gefractioneerde 
palmolieproducten 

Vermenging (C) Opslag 

Uit splitsen verkregen zuren 

Stroomschema voor de productieketen van palmolie- en palmpitolieproducten  voor diervoeder  

binnen de EU 

de EU 

(B) Transport 

(D) Transport per 

zeeschip 

(B) Transport 

(B) Transport 

(B) Transport 

Opslag en vervoer  
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informatie. 

 

 

 

 

  

 1. Palmvruchtenteelt* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST* 
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C    De landen die palmolie 

exporteren (Indonesië, 

Maleisië en bepaalde landen 

in Zuid-Amerika en Afrika) 

werken met positieve lijsten 

voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen bij de 

teelt die, voor sommige 

stoffen, in strijd kan zijn met 

de Europese wetgeving rond 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Tot 

dusverre zijn er geen residuen 

van bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen in palmolie en 

palmpitolie.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 verbiedt het in 

de handel brengen van 

grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals in de 

bijlagen bepaald. Bij 

Verordening (EG) 

nr. 178/2006 wordt bijlage I 

vastgesteld die de voedsel- 

en diervoederproducten 

opsomt waarop limieten voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen van 

toepassing zijn. Verordening 

(EG) nr. 149/2008 stelt 

bijlagen II, III en IV vast met 

MRL's voor de in bijlage I bij 

die verordening vallende 

producten.  
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 2. Productie van ruwe palmolie en ruwe palmpitolie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Ketelchemicaliën C    Toegenomen risico bij 

installaties zonder goede 

verwerkingspraktijken 

  Stoom (met gebruik van ketelchemicaliën) 

die rechtstreeks in contact komt met het 

product moet geschikt zijn om in de 

levensmiddelenbranche gebruikt te 

worden. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C    Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien 

dat deze residuen zelden 

voorkomen in ruwe palmolie 

en, indien zij wel aanwezig 

zijn, altijd binnen de wettelijke 

grenzen vallen.  

Verordening (EG) nr. 396/2005 

stelt maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe 

van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

voedselveiligheid gewaarborgd 

is. Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat op 

basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in palmvruchten, 

tussen de 50 %-55 %, en in 

palmpitten, 45 %, een 

verwerkingsfactor van 2 gebruikt 

moet worden om tot de MRL in 

palmolie en palmpitolie te 

komen. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C    Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. 

De kans dat deze in ruwe 

palm- of palmpitolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

limieten aan residuen van een 

aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

  

Recycling van verontreinigd 

vet uit vetvangputten in 

afvalwater. 

C    Afvalwater kan chemisch 

verontreinigd zijn. 

  Vet uit vetvangputten in afvalwater mag 

niet niet gerecycled worden om in 

levensmiddelen gebruikt te worden. 

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C    Hydraulische oliën en 

smeermiddelen kunnen 

toxische verbindingen 

bevatten. 

  Het programma van eisen hoort te borgen 

dat de verontreiniging van het product met 

hydraulische oliën of smeermiddelen die 

niet van levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het risico op 

verontreiniging van het product met 

hydraulische oliën of smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit geminimaliseerd 

wordt. Het programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte hoeveelheden 

kunnen omvatten. 

De Nederlandse GMP-limiet voor C (10-

40) in oliën is 400 mg/kg. 

Vreemde lichamen P    Er kan vreemd materiaal 

aanwezig zijn. 

  Er dient een systeem aanwezig te zijn 

voor het verwijderen van vreemd 

materiaal. 
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Toepassingen: raffinage en verwerking van palmolie en 

palmpitolie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën en smeermiddelen 

kunnen toxische verbindingen bevatten. 

 Het programma van eisen 

hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het product 

met hydraulische oliën of 

smeermiddelen die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

 

Verontreinigende stoffen in 

water zoals PFOS en PFOA 

 

C Laag Gemiddeld 2 Water wordt gebruikt bij het breken en 

raffineren. 

Voor het produceren van 

diervoeder moet volgens 

Verordening (EG) nr. 183/2005 

water van voldoende kwaliteit 

gebruikt worden. 

  

Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Reinigingsmiddelen en stoom 

(gebruikmakend van ketelchemicaliën) 

komen met het product in aanraking. 

 Reinigingsmiddelen die in het 

productiesysteem gebruikt 

worden, moeten weggespoeld 

worden. Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën moeten 

geschikt zijn voor gebruik in de 
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voedingsindustrie. 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

 

C Gemiddeld Hoog 4 THF's kunnen nog steeds gebruikt worden 

door niet-leden van FEDIOL. 

Volgens de FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Edible Oils during Processing 

is het gebruik van THF's niet 

toegestaan. 

Gebruik warm water of 
verhitting door stoom. Anders 
dient een beheersmaatregel te 
borgen dat verontreiniging van 
het product met thermische 
verhittingsvloeistoffen 
vermeden wordt. 

 

 3. 
Raffinage  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen in 

technische hulpstoffen  

(alkalische oplossing, zuren), 

zoals kwik in natronloog. 

C Laag Hoog 3 Verwerkingshulpstoffen komen met 

het product in aanraking. 

 Verwerkingshulpstoffen die 

rechtstreeks met de olie in aanraking 

komen, moeten van 

levensmiddelenkwaliteit zijn of voor 

gebruik als levensmiddel bestemd zijn. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3.1 Productie van geraffineerde palmolie en palmpitolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine uit bleekaarde C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is 

bleekaarde. Het doseringsniveau 

van bleekaarde tijdens de 

raffinage is echter slechts 1-3 %. 

Dioxine verdampt deels tijdens 

het destilleren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen 

van plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en 

beperkt het totaal aan dioxinen en 

dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

FEDIOL heeft een Code of Practice 

on the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-

achtige pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-

PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 2  Het regelmatige monitoren van 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien dat 

deze residuen zelden voorkomen 

in ruwe palmolie en, indien zij 

wel aanwezig zijn, altijd binnen 

de wettelijke grenzen vallen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd 

is. Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat op 

basis van de gemiddelde aanwezige 

olie in palmvruchten, tussen de 

50 %-55 %, en in palmpitten, 45 %, 

een verwerkingsfactor van 2 

gebruikt moet worden om tot de 

MRL in palmolie en palmpitolie te 

komen. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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palmpitten   Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in 

het milieu aanwezig zijn. De kans 

dat deze in ruwe palm- of 

palmpitolie worden aangetroffen 

is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten 

aan residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Microbiologische 

besmetting 

 

B Laag Gemiddeld 2 Het vochtgehalte (d.w.z. de 

wateractiviteit) in geraffineerde 

oliën is te gering voor bacteriën 

om in te kunnen groeien. 

   

Vreemde materialen zoals 

glas, hout, metalen, enz. 

P Gemiddeld Gemiddeld 3   Pas hygiënische praktijken toe 

(bijvoorbeeld gesloten systemen) 

en filtreer voor het inladen. 

 



 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 128 

Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten 

 3.2 

Fysiek raffineren: productie van palm- en 

palmpitvetzuurdestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

Dioxine C Gemiddeld Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging is 

depositie vanuit de omgeving 

en bleekaarde. Dit dioxine kan 

zich verplaatsen naar de 

vetzuurdestillaten tijdens 

fysische raffinage. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige 

pcb's tot 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die 

een hoeveelheid van een ongewenste 

stof bevatten die de wettelijke grens te 

boven gaat, mogen niet vermengd 

worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd 

zijn om deze stof te verdunnen 

(Richtlijn 2002/32/EG). 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

vetzuurdestillaten voor diervoeder 

getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

Dit risico kan beheerst 

worden door: 

- de vrijgave van een lading 

nadat de resultaten van 

monitoring bekend zijn of 

- behandeling met 

geactiveerde koolstof om 

dioxine te filtreren 

 

 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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PCB-TEQ) als bovengrens. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 2  Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien 

dat deze residuen zelden 

voorkomen in ruwe palmolie 

en, indien zij wel aanwezig 

zijn, altijd binnen de wettelijke 

grenzen vallen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe van 

een verwerkings-/concentratiefactor 

voor bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Laag Hoog 3 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe 

palmolie worden aangetroffen 

is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Niet-conforme producten 

dienen niet op 

voedermiddelen te worden 

toegepast. 

 

PAK (polycyclische 

aromatische koolwaterstof) 

in de vetzuurdestillaten van 

palmpitten 

C Hoog Gemiddeld 4 Lichte PAK's zullen zich 

tijdens de ontgeuring in de 

vetzuurdestillaten 

concentreren. Als er 

geactiveerde koolstof is 

toegevoegd, worden zware 

PAK's verwijderd. 

 Niet-conforme producten 

dienen niet op 

voedermiddelen te worden 

toegepast. 

Voor palmpitolie 

hanteert GMP+ 

International een 

limiet voor de vier 

PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen 

en chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) 

hanteert een limiet 

voor BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 
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 3.3 

Chemisch raffineren: productie van zepen en zure oliën (vrij 

van deodestillaten) uit palmvruchten of palmpitten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 2  Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien 

dat deze residuen zelden 

voorkomen in ruwe palmolie 

en, indien zij wel aanwezig 

zijn, altijd binnen de wettelijke 

grenzen vallen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe van 

een verwerkings-/concentratiefactor 

voor bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe palm- 

of palmpitolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten 

aan residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Dioxine C Zeer laag Hoog 2 Het FEDIOL-gegevensblad 

over breken en raffinage ten 

behoeve van de 

zeepproductie (Ref 

12SAF183) geeft aan dat het 

gehalte aan in olie oplosbare 

verontreinigende stoffen in 

zeep overeenkomt met dat in 

ruwe oliën.  

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

zepen en zure oliën voor diervoeder 

getest worden op hun totaal aan 

dioxinen en dioxineachtige pcb's.  
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 3.4 

Chemisch raffineren: productie van deodestillaten uit 

palmvruchten en palmpitten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

Dioxine C Hoog Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens 

de raffinage van de olie is 

bleekaarde. Tijdens 

chemische raffinage 

concentreren dioxinen zich in 

de deodestillaten. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige 

pcb's tot 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die 

een hoeveelheid van een ongewenste 

stof bevatten die de wettelijke grens te 

boven gaat, mogen niet vermengd 

worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd 

zijn om deze stof te verdunnen 

(Richtlijn 2002/32/EG). 

 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

deodestillaten voor diervoeder getest 

worden op hun totaal aan dioxinen en 

dioxineachtige pcb's.  

 

FEDIOL heeft een Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor gebruik 

in diervoeder tenzij zij zodanig 

behandeld zijn dat het 

dioxinegehalte binnen de limieten 

valt van de Richtlijn 2002/32 

betreffende ongewenste stoffen (zie 

ook het FEDIOL-gegevensblad over 

het gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196). 

 

Vetproducten die verkregen zijn uit 

discontinue raffineerprocessen 

waarbij fysische en chemische 

raffinagestappen in dezelfde 

apparatuur gecombineerd worden, 

mogen voor diervoederdoeleinden 

gebruikt worden mits er analytisch 

bewijs bestaat waaruit blijkt dat aan 

de limieten voor dioxine en residuen 

van bestrijdingsmiddelen voldaan 

wordt. 

 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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palmpitten 
opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

gedragscode over de voorwaarden 

van inkoop van verse bleekaarde 

voor de raffinage van olie. 

 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 3  Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien 

dat deze residuen zelden 

voorkomen in ruwe palmolie 

en, indien zij wel aanwezig 

zijn, altijd binnen de wettelijke 

grenzen vallen. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik toe van 

een verwerkings-/concentratiefactor 

voor bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Gemiddeld Hoog 4 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe palm- 

of palmpitolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag, maar zij zullen zich 

tijdens de raffinage in de 

destillaten concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Deodestillaten uit chemische 

raffinage zijn verboden voor gebruik 

in diervoeder tenzij zij zodanig 

behandeld zijn dat het gehalte aan 

residuen van bestrijdingsmiddelen 

binnen de limieten valt van de 

Richtlijn 2002/32 betreffende 

ongewenste stoffen (zie ook het 

FEDIOL-gegevensblad over het 

gebruik van behandelde 

deodestillaten voor gebruik in 

diervoeder Ref. 12SAF196). 

 

PAK voor deodestillaten uit 

palmpitten 

C Hoog Gemiddeld 4 Lichte PAK's zullen zich 

tijdens de ontgeuring in de 

deodestillaten concentreren. 

Als er geactiveerde koolstof is 

toegevoegd, worden zware 

PAK's verwijderd. 

 Niet-conforme producten dienen niet 

op voedermiddelen te worden 

toegepast. 

Voor palmpitolie 
hanteert GMP+ 
International een 
limiet voor de vier 
PAK's 
benzo(a)pyreen, 
benzo(a)anthracee
n, 
benzo(b)fluranthee
n en chryseen van 
400 microgram/kg. 
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OVOCOM (GMP) 
hanteert een limiet 
voor BaP van 50 
mg/kg voor 
diervoedervetten. 

 4. 

Splitsen van ruwe en geraffineerde olie met water, hitte en 

druk en daaropvolgende fractionele destillatie om pure 

vetzuren en glycerine te produceren* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Dioxine uit bleekaarde C    Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens 

de raffinage van de olie is 

bleekaarde. Het 

doseringsniveau van 

bleekaarde tijdens de 

raffinage is echter slechts 1-

3 %. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt 

het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ) en beperkt het totaal 

aan dioxinen en dioxine-

achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die Verordening 

(EG) nr. 183/2005 tot 

vaststelling van voorschriften 

voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de 

ladingen pure vetzuren uit 

ruwe olie voor diervoeder 

getest worden op hun totaal 

aan dioxinen en 

 Niet-conforme 

producten dienen 

niet op 

voedermiddelen te 

worden toegepast. 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

  

dioxineachtige pcb's.  

 

FEDIOL heeft een Code of 

Practice on the purchase 

conditions of fresh bleaching 

earth for oil refining opgesteld 

die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and 

dioxine-achtige pcb's van 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-

TEQ) als bovengrens. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C    Het regelmatige monitoren 

van residuen van 

bestrijdingsmiddelen laat zien 

dat deze residuen zelden 

voorkomen in ruwe palmolie 

en, indien zij wel aanwezig 

zijn, altijd binnen de wettelijke 

grenzen vallen. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-

/concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C    Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe palm- 

of palmpitolie worden 

aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

limieten aan residuen van een 

aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten  

  

 5. Hydrogenering van vetzuurdestillaten uit palmvruchten  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Nikkel  C Laag Hoog 3 Nikkel wordt gebruikt als 

katalysator bij de hydrogenering 

(verharding) van olie.  

 Verwerkingshulpstoffen die rechtstreeks 

met de olie in aanraking komen, moeten 

van levensmiddelenkwaliteit zijn. 

Filtreer het geharde product. 

 

Het nikkelgehalte van 

geharde oliën van FEDIOL-

leden ligt ruimschoots 

onder de 20 ppm. 

Dioxinecongeneren 

veranderd in congeneren 

met een hogere toxiciteit 

C Gemiddeld Hoog 4 Hydrogenering door middel van 

nikkel kan dioxinecongeneren 

veranderen in meer toxische 

congeneren. 

Volgens Verordening (EU) 

nr. 225/2012, die 

Verordening (EG) 

nr. 183/2005 tot 

vaststelling van 

voorschriften voor 

diervoederhygiëne wijzigt, 

moet 100 % van de 

ladingen vetzuurdestillaten 

uit gehydrogeneerde 

palmvruchten voor 

diervoeder getest worden 

op hun totaal aan dioxinen 

en dioxineachtige pcb's.  
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten *
  

 

 

 

 

 

 

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Transport van vruchtentrossen en palmpitten naar de 

oliefabriek en opslag van palmpitten* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGE

L   
OPMERKINGEN  

Vreemde lichamen P    Vreemde lichamen zoals 
stenen van vuile vrachtwagens en 
kruimels glas, dode knaagdieren 
en boombladeren kunnen ook 
aanwezig zijn. 

  Laadruimten van vervoermiddelen 
moeten vrij zijn van 
residuen van vorige vrachten voor er 
trossen vruchten ingeladen worden. 
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten 

 

 

Nieuw 

B. 

Transport van palmolie en palmpitolie en daarvan afgeleide 

producten voor gebruik in diervoeder per tankwagen, 

treinwagon, binnenschip of kustvaarder (zeeschepen 

uitgezonderd). 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door vorige 

vracht 

        

- Tankwagens, tankwagons 
en binnenschepen  

C Gemiddeld Hoog 4 Tankwagens en binnenschepen 

kunnen gebruikt zijn voor producten die 

onverenigbaar zijn met voedsel of 

diervoeder, zoals petrochemische 

stoffen. 

 Tankwagens en 

binnenschepen die niet 

specifiek bestemd zijn voor 

het vervoer van 

levensmiddelen of 

voedermiddelen moeten een 

gevalideerde 

reinigingsprocedure 

ondergaan hebben. 

 

- Tankwagens, 

tankcontainers, tankwagons 

en binnenschepen die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Transport van de meeste plantaardige 

oliën geschiedt door middel van 

transport dat specifiek bestemd is voor 

levensmiddelen. 

De Verordening (EG) 

nr. 852/2004 met betrekking 

tot vaststelling van 

voorschriften voor 

levenmiddelenhygiëne vereist 

dat vloeibare levensmiddelen 

vervoerd worden per 

tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen die specifiek 

voor levensmiddelen bestemd 

zijn. 

 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

- Tankkustvaarders die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Voor tankkustvaarders die tijdens korte 

zeetochten binnen de EU oliën en 

vetten vervoeren geldt als absoluut 

minimum dat deze als laatste vracht 

een product vervoerd moeten hebben 

dat ofwel een levensmiddel is of een 

product is dat op de EU-lijst staat van 

aanvaarde meest recente vrachten van 

Richtlijn 96/3/EG. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

Controleer eerdere vrachten 

aan de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks 

(Ref 07COD143F). FOSFA-

certificaat van naleving, 

reinheid en geschiktheid van 

de scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

        

Tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Verhoogd risico bij reinigingsinstallaties 

die zowel diervoedertanks als 

chemische tanks op dezelfde locatie 

reinigen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

Pas goede praktijken toe bij 

het reinigen van tanks. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten - Tankkustvaarders C Gemiddeld Gemiddeld 3 Toegenomen risico in het geval dat de 

kustvaarder niet specifiek bestemd is 

voor levensmiddelen of 

voedermiddelen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. 

Een gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

 

Verhittings- of 

koelvloeistoffen van 

apparatuur 

        

- Tankwagens  C Laag Hoog 3 Er wordt gebruikgemaakt van roestvrij 

stalen tanks die verhit worden met 

koelwater van de motor via een stelsel 

van dubbele wanden (en geen 

spiralen).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

Het gebruik van thermische 

verhittingsvloeistoffen in 

rechtstreekse 

verhittingssystemen is 

verboden. 

 

- Tankwagons, 

tankbinnenschepen  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

 

De verwarmingsspiralen van 

tankwagons moeten van 

roestvrij staal gemaakt zijn. 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

Het gebruik van warm water of 

verhitting door stoom wordt 

aanbevolen. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten  

 

 

 

 

 

- Tankkustvaarders 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

analyses verrichten.  

 

 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Vreemde lichamen P Gemiddeld Gemiddeld 3   Een kwaliteitsplan dient te 

eisen dat tankwagens onder 

een overdekking met 

geraffineerde oliën geladen 

worden. 

 

Vervalsing C/P/B Gemiddeld Gemiddeld 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden bij het transport van 

oliën binnen de landen waar deze oliën 

uit afkomstig waren. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

Analyseer alle 

binnenkomende ladingen. 

 

Toepassing van de minimale 

verplichte vereisten van de 

FEDIOL-gedragscode voor 

bulkvervoer per weg en 

tankcontainer van vetten en 

oliën voor rechtstreeks 

voedselgebruik, zoals de 

beschikbaarheid van of de 

locatie van de vrachtwagen 

tijdens de reis en de afsluiting 

van de tank (Ref 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten  

 C. Opslag van palmolie en palmpitolie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door gebrek 

aan scheiding 

(verontreiniging door eerdere 

ladingen, gebruik van 

verkeerde lassen, gedeelde 

apparatuur) 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar 

zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen 

worden. Het risico is lager 

wanneer de terminal 

gebruikmaakt van de EU-lijst 

van aanvaarde eerdere 

vrachten tijdens zeetransport 

voor de opslag van 

plantaardige oliën. Het risico 

is het laagst wanneer de 

plantaardige oliën worden 

opgeslagen in tanks die 

specifiek bestemd zijn voor de 

opslag van levensmiddelen. 

Terminals binnen de EU die 

oliën en vetten opslaan voor 

gebruik in levensmiddelen zijn 

verplicht HACCP toe te 

passen (Verordening (EG) 

nr. 852/2004) 

 

 Specifiek bestemd zijn van 

opslagtanks voor 

levensmiddelen of diervoeder. 

Bovendien moeten 

opslagtanks minimaal voldoen 

aan de EU-regels betreffende 

eerdere vrachten die zijn 

opgesteld voor zeetransport in 

Richtlijn 96/3/EG. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar 

zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen 

worden. Wellicht gebruiken 

deze geen reinigingsmiddelen 

die geschikt zijn voor gebruik 

in de voedingsindustrie. Voor 

tankterminals binnen de EU 

die HACCP toepassen en die 

de opslag van plantaardige 

oliën en chemicaliën 

gescheiden houden, is de 

kans op het gebruik van de 

verkeerde reinigingsmiddelen 

 Reinigingsmiddelen moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 
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Voeder 
Risicobeoordeling van de keten van olieproducten uit palmvruchten en 

palmpitten 

 

 

 

zeer laag. 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse 

laklagen trekken de olie 

binnen en kunnen zo bij de 

raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen van 

falende apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen 

nog steeds gebruikt worden. 

Door de relatief lage 

verhittingstemperaturen die 

tijdens de opslag gebruikt 

worden, is de kans op een 

lekkage van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet het opslagbedrijf 

documentatie verzorgen over 

de mogelijke nettoverliezen 

en, indien noodzakelijk, de 

juiste analyses verrichten.  

Het gebruik van verhitting 

door water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Verkeerd gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Toevoegingsmiddelen die 

toegestaan zijn voor 

voedselolie die gebruikt wordt 

in diervoeder - of omgekeerd - 

waar deze mogelijk niet voor 

zijn toegestaan. 

 Kom duidelijke specificaties 

overeen voor het gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën 

heeft plaatsgevonden in de 

landen van oorsprong. 

Controles zijn versterkt en de 

kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 
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 D. Transport van palmolie en palmpitolie per zeeschip  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Transportverontreiniging         

Verontreiniging door eerdere 

vrachten die aanwezig is in 

tanks of buizen 

C Gemiddeld  Gemiddeld 3  Voor zeeschepen die voor 

consumptie bestemde oliën en 

vetten naar de EU vervoeren geldt 

als absoluut minimum dat deze als 

laatste vracht een product vervoerd 

moeten hebben dat ofwel een 

levensmiddel is of een product is dat 

op de EU-lijst staat van aanvaarde 

meest recente vrachten van Richtlijn 

96/3/EG. 

Richtlijn 96/3/EG (afwijking van 

Verordening (EG) nr. 852/2004) 

vereist dat eerdere vrachten 

gecontroleerd moeten worden.   

 

 

FOSFA-contracten verplichten de 

verkoper om de koper in te lichten 

omtrent de drie voorafgaande 

ladingen tijdens het zeetransport 

van oliën en vetten. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van de 

FOSFA operationele procedures). 

 

De EU heeft het zeetransport van 

voor diervoeder bestemde oliën en 

vetten niet geregeld. 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

       Het gebruik van specifiek 

daarvoor bestemde 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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pijpleidingen bij het laden en 

lossen. 

- Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen  

C Laag  Hoog 3 Zeevaartbedrijven houden zich 

doorgaans aan goede praktijken. 

 Controleer het logboek van 

het schip.  

 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen 

trekken de olie binnen en kunnen zo 

bij de raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF's) van apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen 

die tijdens het transport gebruikt 

worden, is de kans op een lekkage 

van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar het 

product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (met 

inbegrip van de FOSFA operationele 

procedures). 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Hydraulische oliën uit 

draagbare pompen 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën uit draagbare 

pompen kunnen toxisch zijn. 

 Het gebruik van draagbare 

pompen met een duidelijke 

scheiding tussen de 

hydraulische motor en de 

pomp. Indien dit niet het geval 

is, moeten hydraulische oliën 

van levensmiddelenkwaliteit 

gebruikt worden. 

Hydraulische motoren die 

rechtstreeks aan de pomp 

gekoppeld zijn, maken 

ongewenste lekkages van 

hydraulische olie in de 

plantaardige olie mogelijk bij 

een defecte afsluiting. 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt 

en de kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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9. Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 

  

 1. Kokosnotenteelt* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C    De landen die kokosolie 

exporteren (de Filipijnen, 

Indonesië en anderen) 

werken met positieve lijsten 

voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen bij de 

teelt die, voor sommige 

stoffen, in strijd kan zijn met 

de Europese wetgeving rond 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Tot 

dusverre zijn er geen residuen 

van bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen in kokosolie.  

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 verbiedt het in 

de handel brengen van 

grondstoffen die niet voldoen 

aan de MRL's zoals in 

bijlagen bepaald. Verordening 

(EG) nr. 178/2006 stelt 

bijlage I vast die de voedsel- 

en diervoederproducten 

opsomt waarop limieten voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen van 

toepassing zijn. Verordening 

149/2008 stelt bijlagen II, III 

en IV vast die de MRL's 

bepalen voor de in bijlage I 

genoemde producten.  
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 2. Drogen van kokos bij primaire productie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende stoffen, 

door drogen veroorzaakt   

        

- PAK’s C    Plantages drogen kokos op 

open vuur, een bron van PAK-

verontreiniging voor de kokos. 

  Drogen in de zon of indirect drogen 

door middel van warmtewisselaars 

(waarbij verontreiniging van de kokos 

met afvoergassen vermeden wordt) 

voorkomt PAK-verontreiniging. 

JECFA (Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives) raadt 

aan om direct drogen door indirect 

drogen te vervangen. Bij directe 

verhitting raden goede 

verwerkingspraktijken aan om geen 

afvalproducten te gebruiken als 

brandstof voor direct drogen. 

Temperatuur en tijd dienen beheerst 

te worden om het vormen van PAK's 

tegen te gaan. De apparatuur dient 

schoon en goed onderhouden te 

worden gehouden. 

- dioxine C    Plantages drogen kokos op 

open vuur, een bron van 

dioxineverontreiniging voor de 

kokos. 

Gedragscode ter 

voorkoming en beperking 

van verontreiniging door 

dioxinen en dioxineachtige 

pcb's in voedsel en 

diervoeder (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Afvalproducten mogen niet gebruikt 

worden als brandstof voor 

rechtstreeks drogen. 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie.  

- minerale olie C    Kokos die langs de kant van 

de weg gedroogd wordt kan 

gemorste minerale olie 

opnemen.  

   

- Aflatoxinen C    Er kunnen aflatoxinen 

ontstaan wanneer kokos 

onvoldoende gedroogd is.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt een 

limiet aan aflatoxine B1 in 

kokos en afgeleide producten 

van 0,02 mg/kg (op basis van 

een product met een 

vochtgehalte van 12 %). 

 FEDIOL is voorstander van in de zon 

drogen of (bij voorkeur) het indirecte 

drogen van kokos tot een 

vochtgehalte van maximaal 6 % 

bereikt is.  
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 3. Persing of extractie van kokos* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Toxische verbindingen uit 

hexaan 

C    Sommige fabrieken van 

kokosolie gebruiken hexaan 

as extractieoplosmiddel voor 

de ruwe olie. Industriële 

hexaan kan giftige 

verbindingen bevatten.  

Richtlijn 88/344/EEG stelt 

zuiverheidscriteria vast voor 

het gebruik van hexaan bij het 

produceren van 

levensmiddelen. 

 Hexaan die gebruikt wordt om 

olie te extraheren moet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn. 

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van falende 

apparatuur 

C    Hydraulische oliën en 

smeermiddelen kunnen 

toxische verbindingen 

bevatten. 

  Verontreiniging van het 

product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen van 

niet-levensmiddelenkwaliteit 

moet strikt vermeden worden, 

bijvoorbeeld door de gebruikte 

hoeveelheden op te nemen. 

Het risico op verontreiniging 

van het product met 

hydraulische oliën en 

smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit moet 

geminimaliseerd worden.  

Vreemde lichamen P    Er kunnen vreemde lichamen 

aanwezig zijn. 

  Er dient een systeem 

aanwezig te zijn voor het 

verwijderen van vreemd 

materiaal. 

Recycling van verontreinigd 

vet uit vetvangputten in 

afvalwater  

C    Afvalwater kan chemisch 

verontreinigd zijn. 

  Vet uit vetvangputten in 

afvalwater moet een andere 

bestemming hebben dan voor 

levensmiddelen of diervoeder, 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie deel d, Risico-analyse, paragraaf 2.3 voor meer informatie.  

behalve wanneer het speciaal 

hiervoor bestemde 

vetvangputten zijn in het 

proceswater. 
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 3.1. Productie van ruwe kokosolie* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

PAK's C    Concentratie van PAK's in ruwe kokosolie 

tijdens het persen van de kokos. 

FOSFA kent een optioneel 

tolerantiestelsel voor ruwe 

kokosolie voor BaP-niveaus van 

meer dan 50 μg/kg. 

 Voor kokosolie hanteert 

GMP+ International een 

limiet voor de vier PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen en 

chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) hanteert 

een limiet voor BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 

Dioxine C    Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging is het rechtstreekse 

drogen van de kokos.  

  Monitoringgegevens laten 

zien dat afhankelijk van de 

oorsprong, er bij ruwe 

kokosolie een risico 

aanwezig is op 

dioxineniveaus die de 

wettelijke limieten voor 

deze verontreiniging in 

voedermiddelen te boven 

gaan.  

Minerale oliën C    Kokos dat langs de weg gedroogd wordt kan 

gemorste diesel opnemen, die zich tijdens het 

persen van de olie in de ruwe olie zal 

concentreren. 

  De Nederlandse GMP-

norm beperkt het gehalte 

aan C (10-40) in oliën en 

vetten tot 400 mg/kg. 

Aflatoxinen C    Indien onjuist gedroogde kokos een aantal 

dagen wordt opslagen, kunnen er aflatoxinen 

ontstaan. Regenval tijdens opslag en 

transport zullen het ontstaan van aflatoxinen 
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* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie deel d, Risico-analyse, paragraaf 2.3 voor meer informatie. 

  

versnellen. Enige opname door ruwe 

kokosolie tijdens het persen van de kokos. 

Residuen van herbiciden, 

insecticiden, fungiciden of 

rodenticiden boven de MRL 

C    Residuen van bestrijdingsmiddelen zijn 

aangetroffen in ruwe kokosolie.  

Verordening (EG) nr. 396/2005 

verbiedt het in de handel 

brengen van grondstoffen die 

niet voldoen aan de MRL's zoals 

in de bijlagen bepaald. Deze 

verordening staat het gebruik toe 

van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de 

voedselveiligheid gewaarborgd 

is. Het standpunt van FEDIOL 

(11SAF181) concludeert dat op 

basis van de gemiddelde 

aanwezige olie in kokosnoten 

van 20 % een verwerkingsfactor 

van  

5 gebruikt moet worden om te 

komen tot de MRL in kokosolie. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Toepassingen: raffinage en verwerking van kokosolie  

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE 

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Hydraulische oliën of 

smeermiddelen van 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën en smeermiddelen 

kunnen toxische verbindingen bevatten. 

 Het programma van eisen 

hoort te borgen dat de 

verontreiniging van het product 

met hydraulische oliën of 

smeermiddelen die niet van 

levensmiddelenkwaliteit zijn 

vermeden wordt en dat het 

risico op verontreiniging van 

het product met hydraulische 

oliën of smeermiddelen van 

levensmiddelenkwaliteit 

geminimaliseerd wordt. Het 

programma van eisen zou het 

bijhouden van de gebruikte 

hoeveelheden kunnen 

omvatten. 

 

Verontreiniging in water 

zoals PFOS en PFOA 

 

C Laag Gemiddeld 2 Water wordt gebruikt bij het breek- en 

raffinageproces. 

Voor het produceren van 

diervoeder moet volgens 

Verordening (EG) nr. 183/2005 

water van voldoende kwaliteit 

gebruikt worden. 

  

Reinigingsmiddelen en 

ketelchemicaliën 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Reinigingsmiddelen en stoom 

(gebruikmakend van ketelchemicaliën) 

komen met het product in aanraking. 

 Reinigingsmiddelen die in het 

productiesysteem gebruikt 

worden, moeten weggespoeld 

worden. Reinigingsmiddelen 

en ketelchemicaliën moeten 

geschikt zijn voor gebruik in de 

voedingsindustrie. 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

C Gemiddeld Hoog 4 THF's kunnen nog steeds gebruikt worden Volgens de FEDIOL Code of 

Practice on the Heating of 

Gebruik warm water of 

verhitting door stoom. Anders 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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(THF's) van apparatuur 

 

door niet-leden van FEDIOL. Edible Oils during Processing 

is het gebruik van THF's niet 

toegestaan. 

dient een beheersmaatregel te 

borgen dat verontreiniging van 

het product met thermische 

verhittingsvloeistoffen 

vermeden wordt. 

 4. Raffinage 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIELE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreinigende 

stoffen in technische 

hulpstoffen 

(alkalische oplossing, 

zuren), zoals kwik in 

natronloog. 

C Laag Hoog 3 Verwerkingshulpstoffen komen 

met het product in aanraking. 

 Verwerkingshulpstoffen die rechtstreeks 

met de olie in aanraking komen, moeten 

van levensmiddelenkwaliteit zijn of voor 

gebruik als levensmiddel bestemd zijn. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 4.1 Productie van geraffineerde kokosolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

PAK's C Hoog Gemiddeld 4 Ruwe kokosolie kan zwaar 

verontreinigd zijn met PAK's door 

slechte droogpraktijken. 

Verordening (EG) nr. 1881/2006 stelt 

een limiet van 2.0 μg/kg voor BaP in 

oliën en vetten die bestemd zijn voor 

rechtstreekse menselijke consumptie of 

voor gebruik als ingrediënt in 

levensmiddelen. 

De hoeveelheid toegevoegde 

geactiveerde koolstof en de 

intensiteit 

van het ontgeuringsproces 

moet voldoende zijn om zowel 

zware als lichte PAK's te 

verwijderen. 

Voor kokosolie hanteert 

GMP+ International een 

limiet voor de vier PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen en 

chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) 

hanteert een limiet voor 

BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 

Dioxine en dioxineachtige 

pcb's 

C Laag Hoog 3 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging voor de olie is 

het drogen van kokos en 

bleekaarde. Ruwe kokosolie uit 

Papoea-Nieuw-Guinea blijkt een 

hoog risico te hebben met dioxine 

verontreinigd te zijn. Het 

doseringsniveau van bleekaarde 

tijdens de raffinage is slechts 1-3 %. 

Dioxine verdampt deels tijdens het 

destilleren. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige 

pcb's tot 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

TEQ). 

 

FEDIOL heeft een Code of Practice on 

the purchase conditions of fresh 

bleaching earth for oil refining 

opgesteld die een maximale waarde 

bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-

PCB-TEQ) als bovengrens. 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan 

de FEDIOL-specificaties zoals 

opgenomen in de FEDIOL-

gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van 

verse bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Residuen van bestrijdingsmiddelen 

zijn aangetroffen in kokosolie. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen 

van bestrijdingsmiddelen. Deze 

Controleer binnenkomende 

ruwe kokosolie of de 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

EFISC-gids - Sectorreferentiedocument over de productie van veilige voedermiddelen afkomstig van het breken van oliehoudende zaden en de raffinage van plantaardige oliën 

 156 

Voeder 

R 

 

 

 

Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

  

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

verordening staat het gebruik toe van 

een verwerkings-/concentratiefactor 

voor bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. Deze verordening 

staat het gebruik toe van een 

verwerkings-/concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in bewerkte 

producten, mits de voedselveiligheid 

gewaarborgd is. Het standpunt van 

FEDIOL (11SAF181) concludeert dat 

op basis van de gemiddelde aanwezige 

olie in kokosnoten van 20 % een 

verwerkingsfactor van  

5 gebruikt moet worden om te komen 

tot de MRL in kokosolie. 

geraffineerde olie. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe kokosolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan 

residuen van een aantal 

bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

  

Aflatoxinen 

 

 

C Zeer laag Hoog 2 Ruwe kokosolie kan verontreinigd 

zijn met sporen van aflatoxine.  

Richtlijn 2002/32/EG stelt een limiet 

aan aflatoxine B1 in kokos en afgeleide 

producten van 0,02 mg/kg (op basis 

van een product met een vochtgehalte 

van 12 %). 

Valideer het raffinageproces 

voor de verwijdering van 

aflatoxinen. 

Onder normale 

raffinageomstandighede

n zullen aflatoxinen 

verdwijnen.  

Vreemde materialen  P Gemiddeld Gemiddeld 3 Er kan vreemd materiaal aanwezig 

zijn. 

 Pas hygiënische praktijken 

toe (bijvoorbeeld gesloten 

systemen) en filtreer voor het 

inladen. 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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 4.2 Fysiek raffineren: productie van vetzuurdestillaten uit kokosnoten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  

RISICO-

INDELIN

G  

MOTIVATIE  
WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

PAK C Hoog Gemiddeld 4 Lichte PAK's zullen zich tijdens de 

ontgeuring in de vetzuurdestillaten 

concentreren. Als er geactiveerde 

koolstof is toegevoegd, worden zware 

PAK's verwijderd. 

 Niet-conforme 

producten dienen niet 

op voedermiddelen te 

worden toegepast. 

Voor kokosolie 

hanteert GMP+ 

International een 

limiet voor de vier 

PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen 

en chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) 

hanteert een limiet 

voor BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 

Dioxine  C Hoog Hoog 4 Een mogelijk bron van 

dioxineverontreiniging is het drogen 

van de kokos en de bleekaarde. Ruwe 

kokosolie uit Papoea-Nieuw-Guinea 

blijkt een hoog risico te hebben met 

dioxine verontreinigd te zijn. Het 

doseringsniveau van bleekaarde 

tijdens de raffinage is slechts 1-3 %. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het dioxinegehalte in 

voedermiddelen van plantaardige oorsprong tot 

0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) en beperkt het 

totaal aan dioxinen en dioxine-achtige pcb's tot 

1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). 

Producten bestemd voor diervoeder die een 

hoeveelheid van een ongewenste stof bevatten die 

de wettelijke grens te boven gaat, mogen niet 

vermengd worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd zijn om 

deze stof te verdunnen (Richtlijn 2002/32/EG). 

Volgens Verordening (EU) nr. 225/2012, die 

Verordening (EG) nr. 183/2005 tot vaststelling van 

voorschriften voor diervoederhygiëne wijzigt, moet 

100 % van de ladingen vetzuurdestillaten voor 

diervoeder getest worden op hun totaal aan 

Positieve vrijgave van 

ladingen deodestillaten 

of behandeling met 

geactiveerde koolstof 

om dioxine te filtreren.  

 

Koop verse bleekaarde 

van leveranciers die 

voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties 

zoals opgenomen in de 

FEDIOL-gedragscode 

over de voorwaarden 

van inkoop van verse 

bleekaarde voor de 

raffinage van olie. 
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dioxinen en dioxineachtige pcb's.  

FEDIOL heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth for oil 

refining opgesteld die een maximale waarde bevat 

voor dioxine and dioxine-achtige pcb's van 1,5 

ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) als bovengrens. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Residuen van bestrijdingsmiddelen 

(chlorpyrifos-ethyl, malathion) zijn 

aangetroffen in ruwe kokosolie. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat het 

gebruik toe van een verwerkings-/concentratiefactor 

voor bestrijdingsmiddelen in bewerkte producten, 

mits de diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

Controleer 

binnenkomende ruwe 

kokosolie of het 

vetzuurdestillaat. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

voedermiddelen 

C Laag Hoog 3 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat deze 

in ruwe kokosolie worden aangetroffen 

is echter zeer laag, maar zij zullen zich 

tijdens de raffinage in de 

vetzuurdestillaten concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan residuen van 

een aantal bestrijdingsmiddelen in voedermiddelen. 

Niet-conforme 

producten dienen niet 

op voedermiddelen te 

worden toegepast. 

 

         

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3. 

Chemisch raffineren: productie uit kokosnoten van zepen en 
zure oliën vrij van deodestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

PAK's 

 

C Hoog Gemiddeld 4 Tijdens chemische raffinage is 

het gehalte aan PAK's in de 

vetzuren naar verwachting 

vergelijkbaar met dat van de 

ruwe kokosolie.  

 Niet-conforme producten 

dienen niet op 

voedermiddelen te worden 

toegepast. 

Voor kokosolie hanteert 

GMP+ International een limiet 

voor de vier PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen en 

chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) hanteert 

een limiet voor BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen boven 

de MRL, d.w.z. residuen van 

herbiciden, insecticiden, 

fungiciden of rodenticiden 

boven de MRL. 

C Laag Gemiddeld 2 Tot dusverre zijn er geen 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen in ruwe 

kokosolie. 

Verordening (EG) 

nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor 

residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze 

verordening staat het gebruik 

toe van een verwerkings-/ 

concentratiefactor voor 

bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid 

gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddelen zoals 

omschreven in Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen in 

C Zeer laag Hoog 2 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen 

in het milieu aanwezig zijn. De 

kans dat deze in ruwe 

kokosolie worden 

Richtlijn 2002/32/EG stelt 

limieten aan residuen van een 

aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 
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voedermiddelen aangetroffen is echter zeer 

laag.  

Aflatoxinen C Laag Hoog 3 Aflatoxinen worden verwijderd 

door de behandeling van de 

ruwe olie met gebruikte 

bleekaarde en geactiveerde 

koolstof.  

Aflatoxinen zijn in water 

oplosbaar. Bij chemische 

raffinage worden aflatoxinen 

uit de olie verwijderd en 

kunnen zij zich in de 

deodestillaten concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt een 

limiet aan aflatoxine B1 in 

kokos en afgeleide producten 

van 0,02 mg/kg (op basis van 

een product met een 

vochtgehalte van 12 %). 

  

Dioxine C Hoog Hoog 4 De aanwezigheid van dioxine 

is afhankelijk van de 

oorsprong van de ruwe 

kokosolie.  

 Positieve vrijgave.  
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 4.4 Chemisch raffineren: productie van kokosdeodestillaten 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  

RISICO-

INDELIN

G  

MOTIVATIE  
WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE VOORWAARDEN  
BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

         

PAK C Hoog Gemiddeld 4 Lichte PAK's zullen zich tijdens de 

ontgeuring in de destillaten 

concentreren. Als er geactiveerde 

koolstof is toegevoegd, worden 

zware PAK's verwijderd. 

 Niet-conforme producten dienen niet op 

voedermiddelen te worden toegepast. 

Voor kokosolie hanteert 

GMP+ International een 

limiet voor de vier PAK's 

benzo(a)pyreen, 

benzo(a)anthraceen, 

benzo(b)flurantheen en 

chryseen van 400 

microgram/kg. 

OVOCOM (GMP) 

hanteert een limiet voor 

BaP van 50 

microgram/kg voor 

diervoedervetten. 

Dioxine  C Gemiddeld Hoog 4 Een mogelijke bron van 

dioxineverontreiniging tijdens de 

raffinage van de olie is bleekaarde. 

Tijdens chemische raffinage 

concentreren dioxinen zich in de 

deodestillaten. 

Richtlijn 2002/32/EG beperkt het 

dioxinegehalte in voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong tot 0,75 ng/kg (WHO-

PCDD/F-TEQ) en beperkt het totaal aan 

dioxinen en dioxine-achtige pcb's tot 1,5 ng/kg 

(WHO-PCDD/F-TEQ). 

 

Producten bestemd voor diervoeder die een 

hoeveelheid van een ongewenste stof bevatten 

die de wettelijke grens te boven gaat, mogen 

niet vermengd worden van dezelfde, of andere, 

producten die voor diervoeder bestemd zijn om 

deze stof te verdunnen (Richtlijn 2002/32/EG). 

 

 

Deodestillaten uit chemische raffinage 

zijn verboden voor gebruik in diervoeder 

tenzij zij zodanig behandeld zijn dat het 

dioxinegehalte binnen de limieten valt 

van de Richtlijn 2002/32 betreffende 

ongewenste stoffen (zie ook het 

FEDIOL-gegevensblad over het gebruik 

van behandelde deodestillaten voor 

gebruik in diervoeder Ref. 12SAF196).  

Vetproducten die verkregen zijn uit 

discontinue raffineerprocessen waarbij 

fysische en chemische raffinagestappen 

in dezelfde apparatuur gecombineerd 

worden, mogen voor 

diervoederdoeleinden gebruikt worden 
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Volgens Verordening (EU) nr. 225/2012, die 

Verordening (EG) nr. 183/2005 tot vaststelling 

van voorschriften voor diervoederhygiëne 

wijzigt, moet 100 % van de ladingen 

deodestillaten voor diervoeder getest worden 

op hun totaal aan dioxinen en dioxineachtige 

pcb's.  

 

FEDIOL heeft een Code of Practice on the 

purchase conditions of fresh bleaching earth 

for oil refining opgesteld die een maximale 

waarde bevat voor dioxine and dioxine-achtige 

pcb's van 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) 

als bovengrens. 

mits er analytisch bewijs bestaat 

waaruit blijkt dat aan de limieten voor 

dioxine en residuen van 

bestrijdingsmiddelen voldaan wordt. 

 

Koop verse bleekaarde van 

leveranciers die voldoen aan de 

FEDIOL-specificaties zoals opgenomen 

in de FEDIOL-gedragscode over de 

voorwaarden van inkoop van verse 

bleekaarde voor de raffinage van olie. 

 

Residuen van 

bestrijdingsmiddele

n boven de MRL, 

d.w.z. residuen van 

herbiciden, 

insecticiden, 

fungiciden of 

rodenticiden boven 

de MRL. 

C Laag Gemiddeld 3 Tot dusverre zijn er geen residuen 

van bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen in ruwe kokosolie. 

Verordening (EG) nr. 396/2005 stelt 

maximumgehalten vast voor residuen van 

bestrijdingsmiddelen. Deze verordening staat 

het gebruik toe van een verwerkings-

/concentratiefactor voor bestrijdingsmiddelen in 

bewerkte producten, mits de 

diervoederveiligheid gewaarborgd is. 

  

Residuen van 

bestrijdingsmiddele

n zoals 

omschreven in 

Richtlijn 

2002/32/EG voor 

ongewenste stoffen 

in voedermiddelen 

C Gemiddeld Hoog 4 Sommige van de verboden 

bestrijdingsmiddelen kunnen in het 

milieu aanwezig zijn. De kans dat 

deze in ruwe kokosolie worden 

aangetroffen is echter zeer laag, 

maar zij zullen zich tijdens de 

raffinage in de destillaten 

concentreren. 

Richtlijn 2002/32/EG stelt limieten aan residuen 

van een aantal bestrijdingsmiddelen in 

voedermiddelen. 

Deodestillaten uit chemische raffinage 

zijn verboden voor gebruik in diervoeder 

tenzij zij zodanig behandeld zijn dat het 

gehalte aan residuen van 

bestrijdingsmiddelen binnen de limieten 

valt van de Richtlijn 2002/32 

betreffende ongewenste stoffen (zie ook 

het FEDIOL-gegevensblad over het 

gebruik van behandelde deodestillaten 

voor gebruik in diervoeder Ref. 

12SAF196). 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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*
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Beoordeling van risico's buiten de EU valt buiten de reikwijdte van dit document. Zie het methodologiedocument, paragraaf 2.3 voor nadere 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Opslag van kokos en vervoer van kokos naar de oliefabriek* 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Aflatoxinen C    Indien onjuist gedroogde kokos een aantal 

dagen wordt opslagen, kunnen er 

aflatoxinen ontstaan. 

Regenval tijdens opslag en transport 

zullen het ontstaan van aflatoxinen 

versnellen. 

  Opslag en vervoer 
bedrijven moeten kokos 
beschermen 
tegen regenval en zeewater. 
Luchten tijdens opslag. 
 
Als kokos meteen na het 
oogsten verwerkt wordt, is het 
risico op het ontstaan van 
aflatoxinen laag. 

Vreemde lichamen P    Vreemde lichamen zoals stenen van vuile 

vrachtwagens en glasdeeltjes, dode 

knaagdieren en boombladeren kunnen 

ook aanwezig zijn. 

  Oliefabrieken moeten 
binnenkomende 
kokos inspecteren en moeten 
vreemde lichamen 
verwijderen. 
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Nieuw 

B. 

Transport van kokosolie en daarvan afgeleide producten voor 

gebruik in diervoeder per tankwagen, treinwagon, binnenschip 

of kustvaarder (zeeschepen uitgezonderd). 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door vorige 

vracht 

        

- Tankwagens, tankwagons 
en binnenschepen  

C Gemiddeld Hoog 4 Tankwagens en binnenschepen 

kunnen gebruikt zijn voor producten die 

onverenigbaar zijn met voedsel of 

diervoeder, zoals petrochemische 

stoffen. 

 Tankwagens en binnenschepen 

die niet specifiek bestemd zijn 

voor het vervoer van 

levensmiddelen of 

voedermiddelen moeten een 

gevalideerde 

reinigingsprocedure ondergaan 

hebben. 

 

- Tankwagens, 

tankcontainers, tankwagons 

en binnenschepen die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Transport van de meeste plantaardige 

oliën geschiedt door middel van 

transport dat specifiek bestemd is voor 

levensmiddelen. 

De Verordening (EG) 

nr. 852/2004 met betrekking 

tot vaststelling van 

voorschriften voor 

levenmiddelenhygiëne vereist 

dat vloeibare levensmiddelen 

vervoerd worden per 

tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen die specifiek 

voor levensmiddelen bestemd 

zijn. 

 

Controleer eerdere vrachten aan 

de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks (Ref 

07COD143F). 
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

- Tankkustvaarders die 

voldoen aan EU-normen voor 

het vervoer van 

levensmiddelen 

C Laag Hoog 3 Voor tankkustvaarders die tijdens korte 

zeetochten binnen de EU oliën en 

vetten vervoeren geldt als absoluut 

minimum dat deze als laatste vracht 

een product vervoerd moeten hebben 

dat ofwel een levensmiddel is of een 

product is dat op de EU-lijst staat van 

aanvaarde meest recente vrachten van 

Richtlijn 96/3/EG. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

Controleer eerdere vrachten aan 

de hand van de FEDIOL-

praktijkgids voor eerdere 

vracht(en) voor 

transportmiddelen en de 

binnenbekleding van tanks (Ref 

07COD143F). FOSFA-certificaat 

van naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven door 

een opzichter van een lid van 

FOSFA. Een gecombineerd 

FOSFA Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of een 

gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading of 

overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

        

Tankwagens, tankwagons en 

binnenschepen 

C Gemiddeld Gemiddeld 3 Verhoogd risico bij reinigingsinstallaties 

die zowel diervoedertanks als 

chemische tanks op dezelfde locatie 

reinigen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

Pas goede praktijken toe bij het 

reinigen van tanks. 

 

. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

 

- Tankkustvaarders C Gemiddeld Gemiddeld 3 Toegenomen risico in het geval dat de 

kustvaarder niet specifiek bestemd is 

voor levensmiddelen of 

voedermiddelen. 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

FOSFA-certificaat van naleving, 

reinheid en geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven door 

een opzichter van een lid van 

FOSFA. 

Een gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat ondertekend 

door de kapitein/eerste stuurman 

of een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading of 

overdracht van vracht 

plaatsvindt.  

 

Verhittings- of 

koelvloeistoffen van 

apparatuur 

        

- Tankwagens  C Laag Hoog 3 Er wordt gebruikgemaakt van roestvrij 

stalen tanks die verhit worden met 

koelwater van de motor via een stelsel 

van dubbele wanden (en geen 

spiralen).  

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

Het gebruik van thermische 

verhittingsvloeistoffen in 

rechtstreekse 

verhittingssystemen is verboden. 

 

- Tankwagons, 

tankbinnenschepen  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152). 

 

 

De verwarmingsspiralen van 

tankwagons moeten van roestvrij 

staal gemaakt zijn. 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van de 

olie documentatie verzorgen 

over de mogelijke nettoverliezen 

en, indien noodzakelijk, de juiste 

Het gebruik van warm water of 

verhitting door stoom wordt 

aanbevolen. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

 

 

 

 

 

 

- Tankkustvaarders 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Laag 

 

 

 

 

 

Hoog 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen die 

tijdens het transport gebruikt worden, is 

de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 

 

 

 

FEDIOL Code of Practice for 

the transport in bulk of oils 

and fats into or within the 

European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van 

de FOSFA operationele 

procedures). 

analyses verrichten.  

 

 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van de 

olie documentatie verzorgen 

over de mogelijke nettoverliezen 

en, indien noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Vreemde lichamen P Gemiddeld Gemiddeld 3   Een kwaliteitsplan dient te eisen 

dat tankwagens onder een 

overdekking met geraffineerde 

oliën geladen worden. 

 

Vervalsing C/P/B Gemiddeld Gemiddeld 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden bij het transport van 

oliën binnen de landen waar deze oliën 

uit afkomstig waren. 

FEDIOL code of working 

practice for bulk road and tank 

container transport of fats and 

oils for direct food use (Ref 

07COD138). 

Analyseer alle binnenkomende 

ladingen. 

 

Toepassing van de minimale 

verplichte vereisten van de 

FEDIOL-gedragscode voor 

bulkvervoer per weg en 

tankcontainer van vetten en oliën 

voor rechtstreeks 

voedselgebruik, zoals de 

beschikbaarheid van of de 

locatie van de vrachtwagen 

tijdens de reis en de afsluiting 

van de tank (Ref 07COD138). 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

 

  C. Opslag van kokosolie 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE 

NORMEN EN/OF 

CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Verontreiniging door gebrek 

aan scheiding 

(verontreiniging door eerdere 

ladingen, gebruik van 

verkeerde lassen, gedeelde 

apparatuur) 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar 

zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen 

worden. Het risico is lager 

wanneer de terminal 

gebruikmaakt van de EU-lijst 

van aanvaarde eerdere 

vrachten tijdens zeetransport 

voor de opslag van 

plantaardige oliën. Het risico 

is het laagst wanneer de 

plantaardige oliën worden 

opgeslagen in tanks die 

specifiek bestemd zijn voor de 

opslag van levensmiddelen. 

Terminals binnen de EU die 

oliën en vetten opslaan voor 

gebruik in levensmiddelen zijn 

verplicht HACCP toe te 

passen (Verordening (EG) 

nr. 852/2004) 

 

Specifiek bestemd zijn van 

opslagtanks voor 

levensmiddelen of diervoeder. 

Bovendien moeten 

opslagtanks minimaal voldoen 

aan de EU-regels betreffende 

eerdere vrachten die zijn 

opgesteld voor zeetransport in 

Richtlijn 96/3/EG. 

 

Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Deze risicoclassificatie is van 

toepassing op terminals waar 

zowel chemicaliën als 

plantaardige oliën opgeslagen 

worden. Wellicht gebruiken 

deze geen reinigingsmiddelen 

die geschikt zijn voor gebruik 

in de voedingsindustrie. Voor 

tankterminals binnen de EU 

die HACCP toepassen en die 

de opslag van plantaardige 

oliën en chemicaliën 

gescheiden houden, is de 

kans op het gebruik van de 

verkeerde reinigingsmiddelen 

 Reinigingsmiddelen moeten 

geschikt zijn voor gebruik in 

de voedingsindustrie. 
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

  

zeer laag. 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse 

laklagen trekken de olie 

binnen en kunnen zo bij de 

raffinage in de 

vetzuurdestillaten belanden 

 Gebruik tanks van roestvrij 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen van 

falende apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen 

nog steeds gebruikt worden. 

Door de relatief lage 

verhittingstemperaturen die 

tijdens de opslag gebruikt 

worden, is de kans op een 

lekkage van thermische 

verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

 Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet het opslagbedrijf 

documentatie verzorgen over 

de mogelijke nettoverliezen 

en, indien noodzakelijk, de 

juiste analyses verrichten.  

Het gebruik van verhitting 

door water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Verkeerd gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

C Laag Hoog 3 Toevoegingsmiddelen die 

toegestaan zijn voor 

voedselolie die gebruikt wordt 

in diervoeder - of omgekeerd - 

waar deze mogelijk niet voor 

zijn toegestaan. 

 Kom duidelijke specificaties 

overeen voor het gebruik van 

toevoegingsmiddelen 

 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën 

heeft plaatsgevonden in de 

landen van oorsprong. 

Controles zijn versterkt en de 

kans dat er vervalsing 

plaatsvindt, is afgenomen. 
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

 D. Vervoer van kokosolie per zeeschip 

GEVAAR  CAT.  KANS  ERNST  
RISICO-

INDELING  
MOTIVATIE  

WETGEVING, INDUSTRIËLE NORMEN 

EN/OF CONTRACTUELE 

VOORWAARDEN  

BEHEERSMAATREGEL   OPMERKINGEN  

Transportverontreiniging         

- Verontreiniging door eerdere 

vrachten die aanwezig is in 

tanks of buizen 

C Gemiddeld  Gemiddeld 3  Voor zeeschepen die voor consumptie 

bestemde oliën en vetten naar de EU 

vervoeren geldt als absoluut minimum 

dat deze als laatste vracht een product 

vervoerd moeten hebben dat ofwel een 

levensmiddel is of een product is dat 

op de EU-lijst staat van aanvaarde 

meest recente vrachten van Richtlijn 

96/3/EG. 

Richtlijn 96/3/EG (afwijking van 

Verordening (EG) nr. 852/2004) 

vereist dat eerdere vrachten 

gecontroleerd moeten worden.   

 

 

FOSFA-contracten verplichten de 

verkoper om de koper in te lichten 

omtrent de drie voorafgaande 

ladingen tijdens het zeetransport 

van oliën en vetten. 

 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (Ref 

14COD152) (met inbegrip van de 

FOSFA operationele procedures). 

FOSFA-certificaat van 

naleving, reinheid en 

geschiktheid van de 

scheepstanks, uitgegeven 

door een opzichter van een lid 

van FOSFA. Een 

gecombineerd FOSFA 

Masters-certificaat 

ondertekend door de 

kapitein/eerste stuurman of 

een gelijkwaardige verklaring 

ondertekend door de eigenaar 

van het schip of een 

gemachtigde agent, van 

toepassing voor enige lading 

of overdracht van vracht 

plaatsvindt. 

 

       Het gebruik van specifiek 

daarvoor bestemde 

pijpleidingen bij het laden en 

lossen. 

 

- Verontreiniging door 

reinigingsmiddelen  

C Laag  Hoog 3 Zeevaartbedrijven houden zich 

doorgaans aan goede praktijken. 

 Controleer het logboek van 

het schip.  

 

Oplosmiddel uit laklagen C Laag Hoog 3 Oplosmiddelen uit verse laklagen  Gebruik tanks van roestvrij  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Risicobeoordeling van de keten van kokosolieproducten 

 

trekken de olie binnen en kunnen zo bij 

de raffinage in de vetzuurdestillaten 

belanden 

staal of, bij gebruik van tanks 

met een verse laklaag, de 

vetzuurdestillaten niet als 

voeding gebruiken 

Thermische 

verhittingsvloeistoffen 

(THF) van falende 

apparatuur 

C Laag Hoog 3 Toxische thermische 

verhittingsvloeistoffen mogen nog 

steeds gebruikt worden. Door de 

relatief lage verhittingstemperaturen 

die tijdens het transport gebruikt 

worden, is de kans op een lekkage van 

thermische verhittingsvloeistoffen naar 

het product echter laag. 

FEDIOL Code of Practice for the 

transport in bulk of oils and fats into 

or within the European Union (met 

inbegrip van de FOSFA operationele 

procedures). 

Als thermische 

verhittingsvloeistoffen gebruikt 

zijn, moet de transporteur van 

de olie documentatie 

verzorgen over de mogelijke 

nettoverliezen en, indien 

noodzakelijk, de juiste 

analyses verrichten. 

Het gebruik van verhitting door 

water en stoom wordt 

aanbevolen. 

Hydraulische oliën uit 

falende draagbare pompen 

C Laag Hoog 3 Hydraulische oliën uit draagbare 

pompen kunnen toxisch zijn. 

 Het gebruik van draagbare 

pompen met een duidelijke 

scheiding tussen de 

hydraulische motor en de 

pomp. Indien dit niet het geval 

is, moeten hydraulische oliën 

van levensmiddelenkwaliteit 

gebruikt worden. 

Hydraulische motoren die 

rechtstreeks aan de pomp 

gekoppeld zijn, maken 

ongewenste lekkages van 

hydraulische olie in de 

plantaardige olie mogelijk bij 

een defecte afsluiting. 

Vervalsing met minerale 

olie 

 Laag Hoog 3 Vervalsing met minerale oliën heeft 

plaatsgevonden in de landen van 

oorsprong. Controles zijn versterkt en 

de kans dat er vervalsing plaatsvindt, is 

afgenomen. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Bijlage: Minimale monitoringvereisten plantaardige olie- en 

eiwitmeelsector 

1. Monitoringplan voor oliehoudende zaden, plantaardige olie en 

nevenproducten 

Deelnemers aan het EFISC-stelsel dienen een monitoringplan uit te voeren zoals 

beschreven in de EFISC-code §4.4.3.  

Als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een risicobeoordeling 

uit te voeren, zijn de volgende minimumeisen voor monitoring van 

toepassing. Het totale minimum aan analyses is afhankelijk van de hoeveelheid 

aan voedermiddelen in tonnen die op een bepaalde locatie geproduceerd 

worden, zoals uit de onderstaande tabellen blijkt. 

Tabel A. Oliehoudende zaden, schilfers, schroot, schillen en lecithine 

Jaarlijkse productie in 

tonnen / Parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxine B1 4 6 8 

DON 4 6 8 

ZEA 4 6 8 

Dioxine 4 6 8 

Dioxineachtige pcb's 4 6 8 

Pcb 4 6 8 

Salmonella 52 52 52 

Zware metalen (Pb, 

As, Hg, Cd) 

4 6 8 

Bestrijdingsmiddelen 

(in zaden) 

4 6 8 

Bestrijdingsmiddelen 

(in schroot) 

4 6 8 

 

* De volgende producten hebben een verhoogd risico op aflatoxinen: 

katoenzaad, aardnoten, aardnootschilfers, geëxtraheerde aardnoten, gedroogde 

kokos, kokosschilfers, geëxtraheerde kokos en walnootschilfers.  Een aantal 

nadere analyses moet verricht worden (zie tabel C). 
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Tabel B. Aantal onderzoeken per jaarproductie in tonnen voor een 

locatie voor voedseloliën en vetten (ruw, geraffineerd of pensbestendig) 

en hun nevenproducten 

Jaarlijkse productie 

in tonnen / 

Parameter 

< 100 000 ≥ 100 000 

< 250 000 

≥ 250 000 

Dioxine* 8 10 12 

dl pcb* 8 10 12 

Pcb 8 10 12 

Nikkel** 4 6 8 

Bestrijdingsmiddelen 4 6 8 

PAK (BAP) 4 6 8 

 

* Beheersingsplan voor het testen op dioxinen van vetzuurdestillaten, 

vetzuurdestillaten uit palmolie, gehydrogeneerde deodestillaten, zepen en zure 

oliën en ruwe kokosolie (zie de FEDIOL-gedragscode over dioxinen). 

**Alleen analyse wanneer nikkel in het productieproces gebruikt wordt. 

Geen onderzoek naar mycotoxinen bij plantaardige oliën en vetten met 

uitzondering van ruwe kokosolie: zie tabel C. 

Tabel C. Aantal additionele aflatoxine B1-analyses per locatie/jaar 

Jaarlijkse 

productie in 

tonnen / 

Parameter 

< 300 000 ≥ 300 000 

< 600 000 

≥ 600 000 

Aflatoxine B1 12 16 24 
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