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Korte omschrijving Fabrikant collageen
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken AC40 
Product Voedingscollageen PR46 
E/T/R Erkenning 1.2.5. 
Formaat n° E/T B99999999  
Autocontrolegids Geen gids  
Collageen: product op basis van eiwitten, dat afkomstig is van beenderen, huiden, ligamenten en pezen van 
dieren (V 853/2004 Bijlage I 7.8). 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT 
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Vervoer en opslag van grondstoffen voor de productie van voedingscollageen: beenderen, huiden van als 
landbouwhuisdier gehouden herkauwers, varkenshuiden, huiden van pluimvee, ligamenten en pezen, huiden 
van vrij wild, huiden en graten van vissen. 
 
Verpakking en groothandel van voedingscollageen. 
 
Vervoer en opslag van voedingscollageen voor eigen rekening 
 
Productie en opslag van niet verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van de productie 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 119 : Fabrikant gelatine 
PL43 - Fabrikant, 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken, 
PR71 - Voedingsgelatine. 
 
ACT 251 : Fabrikant voedermiddelen 
PL43 - Fabrikant, 
AC39 - Vervaardiging, 
PR96 - Voedermiddelen. 
 
ACT 261: Fabrikant van kritische diervoeders 
PL43 - Fabrikant, 
AC39 - Vervaardiging, 
PR213 - Producten die als kritisch beschouwd worden zoals bedoeld in het KB van 21 februari 2006. 
 
ACT 125 : Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR128 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten 
samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong 
 
Reglementaire basis 
K.B. van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
Plan van de inrichting. 
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Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Verplicht inspectiebezoek. 
 
Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: checklisten: 
TRA 3283 3485 
 
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklisten: 
TRA 3188 
TRA 3187 3422 
TRA 3027 
TRA 3115 
TRA 3123 
TRA 3229 
TRA 3342 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT 
Autocontrole 
- 
Financiering 
FAVV-heffing 
facturatiesector = verwerking. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  volgens de tarieven van de sector verwerking,op basis van het aantal tewerkgestelde 
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid 
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV. 
Retributies: 
het aantal betalende inspecties wordt bepaald volgens de criteria van het KB van 22/12/2005, en hangt ook 
af van de aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem, van de inspectieresultaten van de 3 
vorige jaren en van de eventueel opgelopen repressieve of administratieve maatregelen in de 2 voorgaande 
jaren. 
 

 


