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Korte omschrijving

Groothandelaar petfood
Beschrijving
Code
Plaats
Groothandelaar
PL47
Groothandel
AC97
Activiteit
Product
Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren
PR6
E/T/R
Registratie
Formaat n° E/T
NVT
Autocontrolegids
Autocontrolegids Dierenvoeders
G-001
Groothandel: de aankoop, de invoer, het hanteren, het opslaan van producten, met het oog op het afstaan
ten kosteloze of bezwarende titel aan operatoren of op de uitvoer.
Mengvoeder: mengsel van tenminste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd
voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders.
Niet-voedselproducerende dieren: alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden, maar niet voor
menselijke consumptie worden gebruikt, zoals pelsdieren, gezelschapsdieren en dieren die in laboratoria,
dierentuinen of circussen worden gehouden. Zie ook rubriek « Bijkomende informatie en/of opmerkingen »
hieronder.
Deze Plaats-Activiteit-Product is eveneens van toepassing wanneer er geen eigen stock van de verhandelde
producten plaatsvindt of wanneer de verhandelde producten rechtstreeks van de leverancier naar de klant
worden vervoerd.
De verkoop van voeders voor gezelschapsdieren aan landbouwers (operatoren) valt niet onder groothandel,
maar onder detailhandel, omdat de landbouwer deze voeders in de hoedanigheid van particulier aankoopt.
De verkoop van voeders voor gezelschapsdieren aan professionele fokkers of dierenasielen,… wordt niet als
groothandel maar als detailhandel beschouwd, op voorwaarde dat het voeder niet bestemd is voor
wederverkoop maar voor verbruik door de dieren van de fokker of van het dierenasiel.
Bij distributiecentrales is deze activiteit niet vereist op voorwaarde dat de voeders voor gezelschapsdieren
voorverpakt zijn, zie ACT 357.
Indien mengvoeders voor voedselproducerende dieren eveneens worden verhandeld, is de combinatie
Plaats-Activiteit-Product PL47AC97PR7 Groothandelaar mengvoeders vee, vereist (zie fiche ACT 264).
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 detailhandel van mengvoeders voor nietvoedselproducerende dieren.
Groothandel en detailhandel van hondenkluiven.
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.
Verordening (EG) 183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.
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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
Renpaarden, reisduiven, dwergkonijnen en hangbuikvarkens,… zijn, te beschouwen als
voedselproducerende dieren. Zij behoren immers tot soorten die in regel wel door de mens worden
geconsumeerd. Ook al komen sommige van deze dieren uiteindelijk niet in de voedselketen terecht.
Siervissen en siervogels mogen echter als niet-voedselproducerend worden beschouwd.
Autocontrole
Gids G-001 vanaf versie 2.
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 deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend volgens de tarieven van de sector groothandel,op basis van het aantal tewerkgestelde
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV.
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