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Korte omschrijving

Categorie 3-oleochemisch bedrijf
Beschrijving
Code
Plaats
Oleochemisch bedrijf
PL86
Verwerking
AC104
Activiteit
Product
Gesmolten vet van categorie 3-materiaal
PR81
E/T/R
Registratie
R
Formaat n° E/T
NVT
Autocontrolegids
Geen gids
Oleochemie: de chemische bewerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot basisgrondstoffen.
Deze activiteit is enkel van toepassing op de bewerking van vetten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor
menselijke consumptie.
Voorbeelden van eindproducten zijn: glycerine of glycerol, vetzuren,…
Gesmolten vet: vet afkomstig van de verwerking van dierlijke bijproducten (niet bestemd voor menselijke
consumptie) of van producten voor menselijke consumptie, die een exploitant voor andere doeleinden dan
menselijke consumptie bestemd heeft.
Categorie 3-materiaal: dierlijke bijproducten ingedeeld in de categorie 3 overeenkomstig VO 1069/2009.
Deze activiteit is enkel vereist wanneer de eindproducten (vetderivaten) de bestemming diervoeders of
meststoffen krijgen. Wanneer de eindproducten uitsluitend andere bestemmingen krijgen, dan is een
registratie bij een van de andere bevoegde autoriteiten vereist, zoals vastgelegd in de Overeenkomst tussen
de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
van 16 januari 2014.
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)
(Onmiddellijke) verpakking, opslag, vervoer voor eigen rekening en groothandel van vetderivaten van
categorie 3.
Vervoer en opslag van gesmolten vet geproduceerd uit categorie 3-materiaal met het oog op de
oleochemische verwerking.
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)
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardigen
PR96 - Voedermiddelen
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)
NVT
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
NVT
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
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NVT
Autocontrole
Financiering
Facturatie sector: verwerking.
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgesteld volgens het aantal tewerkgestelde
personen.
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