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Korte omschrijving

Vervoer diervoeders
Beschrijving
Code
Plaats
Transportbedrijf
PL84
Activiteit
Vervoer
AC86
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.
Vervoer: vervoer voor derden of voor eigen rekening vanuit een vestiging waar geen productie, handel,
onmiddellijke verpakking of opslag van het betrokken diervoeder plaatsvindt.
De vervoerder draagt bij het laden, lossen of vervoer enige verantwoordelijkheid voor de producten met
betrekking tot de veiligheid ervan (, hygiëne tijdens het transport, kruisbesmetting, respect koudeketen voor
te koelen of diepgevroren diervoeders, …).
Indien de vervoerder evenwel geen enkele verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de veiligheid van de
producten, dient hij niet geregistreerd te zijn onder deze activiteit. Bijvoorbeeld transportbedrijven die
uitsluitend trekkers en bestuurders in hun dienstenpakket voorzien.
Ook het vervoer door loonwerkers van geoogste gewassen naar operatoren van diervoedersector (vb.
fabrikant, handelaar) valt hieronder. Het vervoer van de geoogste gewassen van de akker naar het
landbouwbedrijf door de loonwerker is daarentegen een impliciete activiteit van de loonwerker.
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)
De tijdelijke opslag van containers wordt beschouwd als een onderdeel van het transport (inclusief de
stilstand van een vervoermiddel op een schip of bijvoorbeeld een parking langs de autostrade)
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 352: Vervoer kamer t° levensmiddelen
PL84 - Transportbedrijf
AC87 - Vervoer op omgevingstemperatuur
PR52 – Levensmiddelen
ACT 354: Vervoer andere dan levensmiddelen
PL84 - Transportbedrijf
AC87 - Vervoer op omgevingstemperatuur
PR29 - Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders
ACT 313: Loonwerker – geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
PL33 - Loonwerker
AC91 – Loonwerk voor land- en tuinbouw zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
PR126 – Product niet gespecificeerd
ACT 314: Loonwerker – gebruik gewasbeschermingsmiddelen
PL33 - Loonwerker
AC90 – Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en zonder opslag van gewasbeschermingsmiddelen
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PR126 – Product niet gespecificeerd
ACT 315: Loonwerker – gebruik en opslag gewasbeschermingsmiddelen
PL33 - Loonwerker
AC89 – Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
PR126 – Product niet gespecificeerd
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 = transport.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend volgens de tarieven van de sector transport,op basis van het aantal zendingen.
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