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Korte omschrijving

Opslag diervoeders
Beschrijving
Code
Plaats
Opslagbedrijf
PL31
Activiteit
Opslag buiten de kleinhandel
AC125
Product
Diervoeders
PR16
E/T/R
Registratie
Formaat n° E/T
NVT
Autocontrolegids
Autocontrolegids Dierenvoeders
G-001
Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land-en
G-033
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie
Diervoeders: alle stoffen en producten, inclusief additieven, verwerkt, gedeeltelĳk verwerkt of onverwerkt, die
bestemd zĳn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren.
Opslag: opslag voor derden of voor eigen rekening in een vestiging waar geen productie, handel of
onmiddellijke verpakking van het betrokken diervoeder plaatsvindt.
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)
Transport van diervoeders voor eigen rekening.
Drogen van plantaardige voedermiddelen zoals granen.
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)
ACT 280: Opslag categorie 3 voor feed
PL31 - Opslagbedrijf
AC106 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de diervoeding
PR93 - Afgeleide producten (van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten)
ACT 282: Opslagbedrijf dierlijke bijproducten voor diervoeding
PL31 - Opslagbedrijf
AC106 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de diervoeding
PR92 - Dierlijke bijproducten
ACT 270: Hantering van dierlijke bijproducten voor diervoeding
PL100 - Inrichting voor het hanteren
AC126 - Hanteren
PR92 - Dierlijke bijproducten
ACT 345: Opslag kamer t° levensmiddelen
PL31 - Opslagbedrijf
AC81 - Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel
PR52 – Levensmiddelen
ACT 355: Opslag andere dan levensmiddelen
PL31 - Opslagbedrijf
AC81 - Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel
PR29 - Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders
ACT 285: Opslag categorie 3 voor oleochemie
PL31 - Opslagbedrijf
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AC107 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de oleochemie
PR81 - Gesmolten vet van categorie 3-materiaal
ACT 284: Opslag categorie 2 voor oleochemie
PL31 - Opslagbedrijf
AC107 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de oleochemie
PR80 - Gesmolten vet van categorie 2-materiaal
PL31 - Opslagbedrijf
AC107 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de oleochemie
PR214 - Gesmolten vet van categorie 1-materiaal
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.
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-001 vanaf versie 1.
Gids G-033 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 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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