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Korte omschrijving

Opslagbedrijf dierlijke bijproducten voor diervoeding
Beschrijving
Code
Plaats
Opslagbedrijf
PL31
Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de
AC106
Activiteit
diervoeding
Product
Dierlijke bijproducten
PR92
E/T/R
Erkenning
8.11
Formaat n° E/T
AER/<PCE>/000000
Autocontrolegids
Autocontrolegids Dierenvoeders
G-001
Deze activiteit betreft de opslag van niet-verwerkte dierlijke bijproducten met bestemming diervoeding, in een
inrichting waar noch de productie plaatsvindt van de dierlijke bijproducten, noch het gebruik in de productie
van diervoeders met deze niet-verwerkte dierlijke bijproducten.
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.
Voorbeelden zijn slachtafval, pens, longen,...die gebruikt worden in de fabricage van petfood.
Deze activiteit is niet vereist bij fabrikanten van petfood die gebruik maken van dierlijke bijproducten of
inrichtingen waar de dierlijke bijproducten ontstaan en die geregistreerd of erkend zijn overeenkomstig
Verordening 852/2004 of 853/2004. Het opslaan van dierlijke bijproducten wordt daar als een impliciete
activiteit beschouwd.
Indien echter een fabrikant van petfood dierlijke bijproducten, die hij niet voor de productie van petfood gaat
gebruiken, maar in het kader van een handelsactiviteit of opslag voor derden opslaat , of indien de operator
met registratie/erkenning overeenkomstig Verordening 852/2004 of 853/2004 dierlijke bijproducten afkomstig
van een andere inrichting opslaat, dan is deze activiteit wel vereist.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL31 - Opslagbedrijf
AC125 - Opslag buiten de kleinhandel
PR16 – Diervoeders
PL25 - Verpakkingsbedrijf
AC20 - Onmiddellijke verpakking
PR16 – Diervoeders
PL47 - Groothandelaar
AC97 - Groothandel
PR96 – Voedermiddelen
PL29 - Detailhandelaar
AC93 - Detailhandelaar
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)
Ontvangst en vervoer voor eigen rekening van niet-verwerkte dierlijke bijproducten met bestemming
diervoeding.
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
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moet worden aangevraagd)
PL100 - Inrichting voor het hanteren
AC126 - Hanteren
PR92 - Dierlijke bijproducten
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
- aanduiding en identificatie van de opslaginstallaties waarin de dierlijke bijproducten (+ aanduiding aard)
zullen worden opgeslagen en waarvoor deze erkenning geldt.
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 2497 - Dierlijke bijproducten NHC (enkel die items invullen met betrekking tot de
infrastructuur).



Reeds voorwaardelijke erkenning, volgend inspectiebezoek voor toekenning definitieve erkenning:
TRA 2497 - Dierlijke bijproducten NHC (alle items)
TRA 2004 – Meldingsplicht

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Mogelijks worden op hetzelfde bedrijf dierlijke bijproducten opgeslagen met een andere bestemming dan
diervoeders die niet onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. In dat geval moet de operator over een
erkenning als opslagbedrijf beschikken van de respectievelijke autoriteiten bevoegd voor die bestemmingen,
overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling zoals vastgelegd in de Overeenkomst van 16 januari 2014tussen
de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
Het FAVV is bevoegd voor de bestemmingen diervoeding, meststoffen en oleochemie waarbij de
vetderivaten bestemd zijn voor diervoeding of meststoffen.
Scheiding tussen de verschillende categorieën moet tijdens de inspectie worden nagekeken.
De ligging van de opslaginstallaties moet waarborgen dat respectievelijk categorie 1- en categorie 2materiaal vanaf de ontvangst tot de verzending volledig gescheiden blijven van categorie 3-materiaal.
Gescheiden gebouwen of sites zijn geen absolute noodzaak, maar een volledige fysieke scheiding is dit wel.
Dit houdt dus in dat de verschillende categorieën gescheiden worden in de ruimte. Een scheiding in de tijd is
niet voldoende en wordt dus niet aanvaard. De opslagfaciliteiten zijn dus “dedicated” voor een bepaalde
categorie van producten. Om de scheiding van de verschillende categorieën op dezelfde site te garanderen
zullen de verschillende opslagfaciliteiten in de erkenning geïdentificeerd worden alsook de categorie van
dierlijke bijproducten die in deze faciliteiten mag opgeslagen worden.
Zie ook omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke
bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn
http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2014_07_23_omz_opslag_DBP_V1_
NL.pdf

2/3

Technische fiche activiteit

TRA – ACT 282
versie n° 2

22/05/2015

Info voor de cel AER van de PCE:
In elk geval moeten de faciliteiten die zullen gebruikt worden voor het opslaan van dierlijke bijproducten met
bestemming diervoeding en waarvoor de erkenning van het FAVV van toepassing is, eenduidig
geïdentificeerd worden in een bijlage aan de brief tot erkenning, ook al worden er alleen dierlijke bijproducten
van categorie 3 met bestemming diervoeding opgeslagen.
Deze bijlage dient de volgende tekst te bevatten:
“De erkenning 8.11 voor de opslag van dierlijke bijproducten van categorie 3 met bestemming
diervoeding, beperkt zich tot de volgende faciliteiten:…In deze faciliteiten mogen geen dierlijke
bijproducten van een andere categorie dan categorie 3 worden opgeslagen. Elke wijziging met
betrekking tot de categorie van dierlijke bijproducten of de voor de opslag gebruikte faciliteiten, moet
vooraf worden gemeld aan de provinciale controle-eenheid. Indien nodig moet een wijziging van de
erkenning worden uitgevoerd.”.
Mogelijke wijzigingen van de erkenning zijn:
1. Schorsing van de erkenning voor de bestemming diervoeding indien een andere categorie zal worden
opgeslagen.
2. Intrekking van de erkenning op vraag van de operator indien definitieve stopzetting van de opslag
met bestemming diervoeders
3. Wijziging van de erkenning met voorafgaande inspectie indien andere faciliteiten gebruikt zullen
worden.
4. Stopzetting van de schorsing, met voorafgaande inspectie.
Tijdens de inspectie moet steeds worden nagegaan:
- welke categorieën worden/zullen worden opgeslagen,
- of de scheiding tussen de categorieën duidelijk is,
- indien in de te gebruiken faciliteiten voorafgaand een andere categorie werd opgeslagen, of er een
grondige reiniging en ontsmetting wordt uitgevoerd en of deze voldoende is.
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
Facturatie sector = groothandel.
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal
tewerkgestelde personen.
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