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Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Sectorgids voor de primaire productie
G-040
Voedermiddelen: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, waarvan het hoofddoel is te voldoen aan
de voedingsbehoeften van dieren, in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten van
de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor orale vervoedering, hetzij als zodanig
rechtstreeks, hetzij na bewerking, hetzij bij de bereiding van mengvoeders of als draagstoffen in
voormengsels.
Voorbeelden hiervan zijn vis, maden, algen… voor vervoedering.
Van toepassing op alle inrichtingen van primaire productie die diervoeders vervaardigen. Deze producten
hebben enkel na de oogst, verzameling of vangst een eenvoudige fysieke behandeling ondergaan, zoals het
reinigen, verpakken, opslaan, natuurlijk drogen, koud persen ter plaatse maar ook een andere behandeling
zoals bijvoorbeeld het malen, het pletten, de extrusie,.....
Operatoren die voedermiddelen produceren voor de vervaardiging van meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, moeten geregistreerd worden volgens PAP fiche ACT 127
“fabrikant grondstoffen meststoffen”.
Operatoren die enkel voedermiddelen produceren voor eigen gebruik moeten deze registratie niet hebben.
Operatoren die akkerbouwgewassen (granen (tarwe, maïs, gerst, hooi, rogge, haver, spelt,…), olie- en
eiwithoudende gewassen (koolzaad, lupine,…), suikerbieten, aardappelen, tabak,…) produceren, moeten
geregistreerd worden volgens PAP fiche ACT 072 “boerderij – akkerbouw”.
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)
Bewaring, verpakking, opslag, vervoer voor eigen rekening, groothandel en detailverkoop van deze
voedermiddelen.
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
Koninklijk besluit 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
NVT
Autocontrole
Gids G-040 vanaf versie 1.
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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 = 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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