TRA – ACT 361

Technische fiche activiteit
Korte omschrijving
Plaats
Activiteit
Product
E/T/R
Formaat n° E/T
Autocontrolegids

versie n° 2

Fabrikant voedermiddelen bestemd voor de sector TRA
Beschrijving
Fabrikant
Vervaardiging
Voedermiddelen afkomstig van nevenproducten van
levensmiddelen bestemd voor sector van de transformatie
Registratie
NVT
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik
“autocontrole” van deze fiche.
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Code
PL43
AC39
PR221
R

G-001
G-002
G-004
G-005
G-014
G-020
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.
Deze Plaats-Activiteit-Product-combinatie is enkel bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die hun
nevenstromen die ontstaan bij de productie of handel van levensmiddelen, als diervoeders verhandelen aan
operatoren van de diervoedersector. Dit geldt zowel voor levensmiddelenbedrijven behorende tot de
industrie als detailhandelaren die eigen verwerking of verdeling doen van levensmiddelen zoals bijvoorbeeld
bakkers of groothandelaars van groenten en fruit en andere levensmiddelen.
Onder operatoren van de diervoedersector worden onder andere verstaan fabrikanten van mengvoeders en
groothandelaars van diervoeders.
Deze activiteit is echter niet registratieplichtig. Ze wordt als impliciet beschouwd bij de activiteit van
levensmiddelenbedrijf. Deze combinatie Plaats-Activiteit-Product kan echter wel worden toegekend aan
operatoren die er expliciet om vragen.
Van zodra nevenstromen die ontstaan bij de productie of handel van levensmiddelen, als diervoeders
worden verhandeld aan veehouders geldt echter niet deze Plaats-Activiteit-Product-combinatie maar wel
PL43AC39PR96 Fabrikant voedermiddelen (zie ACT251).
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 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)
ACT261 - Fabrikant van kritische diervoeders
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardiging
PR213 - Producten die als kritisch beschouwd worden zoals bedoeld in het KB van 21 februari 2006.
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL43 - Fabrikant
AC39 - Vervaardiging
alle type levensmiddelen
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ACT 032 - Bakkerij
PL10 – Bakkerij
AC68 - Productie en niet-ambulante detailhandel
PR110 - Brood en patisserie
ACT 378 – Detailhandel met verwerking
PL29 – Detailhandelaar
AC68 - Productie en niet-ambulante detailhandel
PR55 - Niet-voorverpakte levensmiddelen of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij
omgevingstemperatuur van minder dan drie maanden of gekoelde levensmiddelen
ACT 055 – Groothandel groenten en fruit
PL47 – Groothandelaar
AC97 - Groothandel
PR70 – Fruit en groenten
ACT 342 – Groothandelaar levensmiddelen
PL47 – Groothandelaar
AC97 - Groothandel
PR52 – Levensmiddelen
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.
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-002 vanaf versie 1.
Gids G-004 vanaf versie 1.
Gids G-005 vanaf versie 1.
Gids G-014 vanaf versie 1.
Gids G-020 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in
de gids zelf raadplegen.
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest
waarschijnlijke situaties.
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke
situaties.
Financiering
Facturatiesector = 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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