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Korte omschrijving

Ontgifting diervoeders
Beschrijving
Code
Plaats
Ontgiftingsinrichting
PL35
Ontgiften
AC29
Activiteit
Product
Diervoeders met een te hoog gehalte aan ongewenste
PR17
stoffen zoals bedoeld in bijlage I van de Richtlijn
2002/32/EG
E/T/R
Erkenning
8.8
Formaat n° E/T
AER/<UPC>/000000
Autocontrolegids
Geen gids
Ontgiften: fysische, chemische of (micro-)biologische behandeling met het oog op het in conformiteit
brengen van de diervoeders met de voorschriften van de communautaire wetgeving door het verminderen of
geheel verwijderen van verontreiniging met een of meer ongewenste stoffen in het geval er een
overschrijding is van de norm, met uitzondering van eenvoudige fysische behandeling (mechanische
verwijdering, zeven,…).
Betrokken ongewenste stoffen met norm: zie richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding.
Voorbeelden zijn: zware metalen, organische chloorverbindingen, dioxines en PCB’s,….
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)
Opslag, vervoer van diervoeders vóór en na ontgifting, voor eigen rekening.
Onmiddellijke verpakking van diervoeders na ontgifting, voor eigen rekening.
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)
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.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Beschrijving van het ontgiftingsprocedé
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
De PCE vraagt advies aan het hoofdbestuur in verband met het ontgiftingsprocedé.
Na validatie van het procedé op basis van de door de operator opgestuurde documenten, dient een inspectie
plaats te vinden:
 Nog geen erkenning, eerste inspectiebezoek voor toekenning voorwaardelijke erkenning:
checklist:
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur).


Reeds voorwaardelijke erkenning, volgend inspectiebezoek voor toekenning definitieve erkenning:
checklists:
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (alle items)
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TRA 2513 – Traceerbaarheid
TRA 2004 – Meldingsplicht

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT
Autocontrole
NVT
Financiering
Facturatie sector = toelevering landbouw – diervoeders: producenten van diervoeders.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend in functie van het geproduceerd tonnage.
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