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Korte omschrijving

Fabrikant petfood
Beschrijving
Code
Plaats
Fabrikant
PL43
Vervaardiging
AC39
Activiteit
Product
Voeder voor gezelschapsdieren dat dierlijke bijproducten
PR18
of afgeleide producten bevat
E/T/R
Erkenning
7.3
Formaat n° E/T
PET99999999
Autocontrolegids
Autocontrolegids Dierenvoeders
G-001
Mengvoeder: mengsel van tenminste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd
voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders.
Voeder voor gezelschapsdieren: voor gezelschapsdieren bedoeld voeder en hondenkluiven.
Gezelschapsdieren: niet-voedselproducerende dieren die behoren tot soorten die worden gevoederd, gefokt
of gehouden, maar in de regel niet voor menselijke consumptie in de Gemeenschap worden gebruikt.
Dierlijke bijproducten: dode dieren, delen van dieren, producten van dierlijke oorsprong of andere producten
die uit dieren zijn verkregen en die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van oöcyten,
embryo's en sperma (bijvoorbeeld slachtafval, pens, longen,...).
Afgeleid product: producten die zijn verkregen door een of meer behandeling, omzettingen of
verwerkingsfasen van dierlijke bijproducten (zoals bijvoorbeeld diermeel, vismeel, dierlijk vet,...)
Deze activiteit is van toepassing van zodra een dierlijk bijproduct (verwerkt of onverwerkt) als ingrediënt
wordt gebruikt in het voeder voor gezelschapsdieren.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardigen
PR13 - Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten zoals
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr 183/2005
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardigen
PR12 - Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten andere
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr 183/2005
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardigen
PR23 - Andere mengvoeders
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardigen
PR96 - Voedermiddelen
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)
(Onmiddellijke) verpakking, opslag en vervoer voor eigen rekening van voeder voor gezelschapsdieren.
Groothandel/detailhandel van voeder voor gezelschapsdieren.
Vervoer en opslag van dierlijke bijproducten en afgeleide producten met het oog op de vervaardiging van
voeder voor gezelschapsdieren.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
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NVT
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
NVT
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.
K.B. van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen
in de diervoedersector.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
- het algemeen plan van de inrichting
- de technische schema’s van de installaties/productieproces
- een kopie van de etiketten van de producten die de operator wenst te gebruiken en een voorstel van etiket
van de eindproducten die hij wenst te vervaardigen/verhandelen.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht.
Nog geen erkenning, eerste inspectiebezoek voor toekenning voorwaardelijke erkenning.
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur).
TRA 2495 – Dierlijke bijproducten NHC
Reeds voorwaardelijke erkenning, volgend inspectiebezoek voor toekenning definitieve erkenning:
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (alle items)
TRA 2447 – Autocontrole
TRA 2513 – Traceerbaarheid
TRA 2004 – Meldingsplicht
TRA 2495 – Dierlijke bijproducten NHC
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Nuttige informatie:
 Al de dierlijke bijproducten en/of afgeleide producten moeten bij aankomst in het bedrijf vergezeld
zijn van een begeleidend document overeenkomstig verordening 1069/2009, en mogen het bedrijf
niet binnenkomen als HC producten.
Producten worden dierlijke bijproducten op het moment dat de beslissing valt om het niet te
bestemmen voor humane consumptie. Dus vb. bij vertrek uit het slachthuis of uitsnijderij is er reeds
sprake van een dierlijk bijproduct, bijgevolg moet het begeleidend document dus de correcte
vermeldingen bevatten, oa “categorie 3 – niet voor menselijke consumptie”.
De controle van de handelsdocumenten in het slachthuis of uitsnijderij valt in dit geval niet onder de
bevoegdheid van de gewesten, maar wel onder die van het FAVV.


Rauwe petfood mag enkel gemaakt worden vertrekkende van dierlijke bijproducten van categorie 3
materiaal die beantwoorden aan artikel 10 a) of b)i) of b)ii). Dit moet vermeld staan op de
begeleidende documenten of handelsdocumenten intracommunautair verkeer.



Wat de verwerkingsnormen betreft, voorziet de verordening 142/2011 een aantal mogelijke
methoden, in functie van de gebruikte grondstoffen.
De verordening voorziet ook in droog- of vergistingsproces. Het proces dat toegepast wordt door de
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operator moet echter geval per geval gevalideerd worden door het FAVV. Daarvoor dienen nuttige
elementen (procesbeschrijving, CCPs van proces, monitoring, correctieve maatregelen, analyses
microbiologie of andere parameters) te worden overgemaakt door de PCE aan het Hoofdbestuur van
het FAVV voor validatie van de methode.


Ook bij gebruik van waterdieren of ongewervelden moet de toegepaste behandeling worden
gevalideerd door het Hoofdbestuur. Nuttige informatie zijn gegevens over de gebruikte grondstoffen
(handelsdocumenten, eventuele gezondheidscertificaten, toestand van de dierlijke bijproducten
(diepgevroren, gedroogd,…), beschrijving van de toegepaste behandeling,…

Autocontrole
Gids G-001 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector: toelevering landbouw – productie van diervoeders
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens geproduceerd tonnage.
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