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1. Doel
De diervoedersector is een complex gegeven met name vanwege het aantal en de verscheidenheid
aan economische operatoren die erbij betrokken zijn van bij de productie van voedermiddelen door de
landbouwers, de agrovoedingsindustrieën, de chemische of farmaceutische bedrijven tot de
vervoedering aan dieren door de veehouders.
Verordening (EG) nr.183/2005 bepaalt dat operatoren die een economische activiteit beoefenen in de
diervoedersector worden beschouwd als operatoren van de diervoedersector en zich bij het FAVV
kenbaar moeten maken. Zij moeten desgevallend hun inrichting laten erkennen of toelaten al
naargelang van de beoefende activiteiten.
Artikel 5.6 van die verordening bepaalt overigens dat de aankoop van diervoeders om ze te gebruiken
alleen mag plaatsvinden bij operatoren die in overeenstemming met de geldende wetgeving
geregistreerd, erkend of toegelaten zijn.
Het koninklijk besluit van 16/01/2006 legt nadere regels vast in verband met die registraties,
erkenningen en toelatingen. Er werd in dat verband een specifiek formulier opgemaakt dat de
operatoren in staat moet stellen om de verschillende procedures bij het FAVV te doorlopen. Dat
formulier wordt gebruikt voor de registratie, voor het indienen van een aanvraag om toelating of
erkenning, voor het melden van de beoefende of niet langer beoefende activiteiten, enz. Die gegevens
worden ingevoerd in de operatorendatabank (BOOD).
Deze omzendbrief preciseert :
• welke operatoren behoren tot de diervoedersector;
• welke inrichtingen een registratie, een toelating of een erkenning moeten aanvragen in de
diervoedersector;
• welke activiteiten impliciet samenhangen met de beoefende basisactiviteiten.
De omzendbrief houdt rekening met de verschillende voorstellen die binnen het FAVV in aanmerking
werden genomen bij de besprekingen over administratieve vereenvoudiging en met de vaststellingen
die werden gedaan bij de door het FAVV en het Voedsel- en Veterinair Bureau verrichte controles of
bij de audits met het oog op het valideren van autocontrolesystemen.
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2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is bedoeld voor de operatoren die als hoofd- of bijberoep een activiteit beoefenen
in de diervoedersector.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12/01/05 tot vaststelling
van voorschriften voor diervoederhygiëne.
Verordening (EU) nr. 225/2012 van de Commissie van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van
inrichtingen die van plantaardige oliën en mengvetten afgeleide producten voor gebruik als diervoeder
in de handel brengen en wat betreft de specifieke voorschriften voor de productie, de opslag, het
vervoer en het testen op dioxine van oliën, vetten en daarvan afgeleide producten.
Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de
voedselketen.
Koninklijk besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen.
Koninklijk besluit van 21/02/2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning van
inrichtingen in de diervoedersector.

3.2.

Andere referenties

Omzendbrief van 24/11/2008 betreffende het in het verkeer brengen van in Europa niet-toegelaten
toevoegingsmiddelen.
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/intracommunautairehandel/
Omzendbrief van 14/08/2012 betreffende de dioxinemonitroing van voor de diervoeding bestemde
risicovolle producten.
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/controle/

4. Definities en afkortingen
A) “Toevoegingsmiddelen voor diervoeding”: stoffen, micro-organismen of preparaten die geen
voedermiddelen noch voormengsels zijn en die opzettelijk aan diervoeder of water worden
toegevoegd met name om een of meer van de volgende functies te vervullen:
• de eigenschappen van diervoeder gunstig beïnvloeden;
• de eigenschappen van de producten van dierlijke oorsprong gunstig beïnvloeden;
2

•
•
•
•

•

de kleuren van siervissen en –vogels gunstig beïnvloeden;
voldoen aan de voedingsbehoeften van dieren;
het milieu-effect van de dierlijke productie gunstig beïnvloeden;
de dierlijke productie, prestaties van de dieren of dierenwelzijn gunstig beïnvloeden,
met name door in te werken op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van
de diervoeders; of
een coccidiostatische of histomonostatische werking teweeg brengen;

B) “Diervoeder”: alle stoffen of producten, inclusief toevoegingsmiddelen,verwerkt, gedeeltelijk
verwerkt of onverwerkt die bestemd zijn voor orale vervoedering aan dieren;
C) “Mengvoeder voor dieren”: een mengsel van ten minste twee voedermiddelen, met of zonder
toevoegingsmiddelen, dat bestemd is voor orale vervoedering aan dieren in de vorm van
volledig diervoeder of aanvullend diervoeder;
D) “Als kritiek beschouwde diervoeders”:
a. voedermiddelen en mengvetten bedoeld in het deel over “dioxinemonitoring” van
bijlage II bij de hierboven vermelde verordening (EG) nr. 183/2005 van 12 januari
2005;
b. de volgende toevoegingsmiddelen:
• asbestvrije kaoliniethoudende klei;
• vermiculiet;
•
natroliet-fonoliet;
•
clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong;
•
synthetisch calciumaluminaat;
E) “Gemedicineerd voeder”: elk mengsel van geneesmiddel(en) voor diergeneeskundig gebruik
en een diervoeder dat voor het in de handel brengen is bereid en is bestemd om als zodanig
te worden toegediend aan dieren vanwege de therapeutische, profylactische of andere
eigenschappen van het geneesmiddel;
F) “Voedselproducerend dier”: elk dier dat wordt gevoederd, gefokt of gehouden voor de
productie van levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet
geconsumeerd worden, maar die behoren tot soorten die in de regel voor menselijke
consumptie worden gebruikt in de Gemeenschap;
G) “Gezelschapsdier”: niet-voedselproducerend dier dat behoort tot een soort die wordt gevoederd,
gefokt of gehouden, maar in de regel niet voor menselijke consumptie in de Gemeenschap wordt
gebruikt;

H) “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;
I)

“In de handel brengen”: het voorhanden hebben van diervoeders met het oog op de verkoop,
met inbegrip van het ten verkoop aanbieden, of enige andere vorm van al dan niet gratis
overdracht, alsmede de eigenlijke verkoop, distributie en andere vormen van overdracht zelf;
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J) “Voormengsels”: mengsels van toevoegingsmiddelen of mengsels van een of meer
toevoegingsmiddelen met als drager voedermiddelen of water, die niet bedoeld zĳn voor
rechtstreekse vervoedering aan dieren;
K) “Primaire productie van diervoeders”: de productie van landbouwproducten, daaronder met
name begrepen het telen, het oogsten, het melken, het fokken van dieren (voorafgaand aan
het slachten) of het vissen, waarmee uitsluitend producten worden verkregen die geen andere
handelingen na de oogst, verzameling of vangst ondergaan dan een eenvoudige fysieke
behandeling. (+ daarmee verbonden handelingen).

5. Verplichting van de operatoren voor registratie
5.1.

Noodzakelijke stap

Alle operatoren die, bewust, enige activiteit beoefenen in de diervoedersector worden beschouwd als
operatoren van de diervoedersector op wie de voorschriften inzake diervoederhygiëne van toepassing
zijn. Zij moeten er, behalve in de hierna vermelde uitzonderingsgevallen, op toezien dat ze hun
inrichting laten registreren, toelaten of erkennen in de diervoedersector.
Er wordt op gewezen dat voor een welbepaalde activiteit (bijvoorbeeld de vervaardiging van
mengvoeders), de erkenning voorrang heeft op de toelating die op haar beurt voorrang heeft op de
registratie. Zo moet een inrichting die mengvoeders fabriceert en daarbij gebruik maakt van
coccidiostatica een erkenning hebben. Als die inrichting erkend is moet ze geen toelating meer
aanvragen voor het fabriceren van mengvoeders die andere toevoegingsmiddelen bevatten. De
inrichting zal daarentegen, al naargelang van het geval, wel nog een bijkomende erkenning of
toelating moeten hebben als ze ook voormengsels of gemedicineerde voeders vervaardigt.
Figuur 1 geeft de belangrijkste interacties weer die mogelijk zijn in de diervoedersector. Alle
operatoren die in dat schema voorkomen, vervoerders, opslag- en verpakkingsbedrijven inbegrepen,
maken deel uit van de diervoedersector.
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Figuur 1: de diervoedersector

5.2.

Erkenning / toelating / registratie

A) Vervaardigen en/of in de handel brengen van voedermiddelen
Alle operatoren die voedermiddelen vervaardigen of in de handel brengen maken deel uit van de
diervoedersector. Voor die activiteiten is al naargelang van het type voedermiddelen een erkenning,
een toelating (zie punt B) of een registratie vereist (bijlage 1).
A.1) Landbouwbedrijven
Landbouwers beoefenen hun activiteiten in een bedrijf dat bij het FAVV al geregistreerd is of door het
FAVV is toegelaten al naargelang van het soort plantaardige productie of de gehouden diercategorie.
Zij zijn derhalve bekend bij het FAVV.
Voor het gebruik, de opslag en het vervoer op het eigen bedrijf van een voeder (dat geen dierlijk
eiwit bevat) voor het voederen van de dieren van het bedrijf is geen registratie, geen toelating en geen
erkenning vereist. Die activiteit hangt immers impliciet samen met de veehouderij. Dat principe stelt de
operator niet vrij van de verplichting om de op de diervoedersector van toepassing zijnde regelgeving
na te leven. Het gebruik van melk of melkproducten die afkomstig zijn van een melkinrichting is
onderhevig aan een toelating (bijlage 2).
Voor de primaire productie van een diervoeder (zonder gebruikmaking van een toevoegingsmiddel
of voormengsel) is geen registratie, geen toelating en geen erkenning vereist. Die activiteit hangt
impliciet samen met de dierlijke productie, de landbouw- en de tuinbouwproducties. Dat principe stelt
de operator niet vrij van de verplichting om de op de diervoedersector van toepassing zijnde
regelgeving na te leven.
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Voorbeelden:
• Wanneer een landbouwer geregistreerd is voor de productie van akkerbouwgewassen, een
activiteit voorzien voor de bestemming menselijke consumptie, dan moet hij zich niet als
diervoederbedrijf laten registreren indien deze akkerbouwgewassen een bestemmig als
diervoeder krijgen.
• Een houder van dieren mag zonder in de sector diervoeders geregistreerd te zijn,
akkerbouwgewassen verbouwen om aan zijn eigen dieren te voederen.
• Een veehouder mag eveneens een rantsoen vervaardigen wanneer hij daarvoor geen
additieven of voormengsels gebruikt.
De activiteit productie van een diervoeder dat geen primaire productie van diervoeders is moet
daarentegen wel aan het FAVV worden gemeld als voor die activiteit een toelating of een erkenning
vereist is (bijlage 1).
A.2) Inrichtingen van de levensmiddelensector die hun nevenproducten valoriseren
Algemeen is het zo dat elke inrichting van de levensmiddelensector die voor de diervoeding bestemde
nevenproducten levert, hetzij rechtstreeks aan een veehouder, hetzij aan een exploitant met een
hoofdactiviteit in de diervoedersector, zelf moet worden beschouwd als een inrichting van de
diervoedersector (bijvoorbeeld: producent van diepvriesgroenten waarvan de bijproducten worden
opgehaald door een veehouder of een mengvoederfabrikant). De exploitant beslist dan immers om,
bewust, bijproducten te valoriseren voor de diervoeding.
De operatoren moeten geen actie ondernemen om zich voor deze activiteit van productie van
voedermiddelen te laten registreren. Tijdens de regelmatige, door het FAVV verrichte inspecties
zullen de inspecteurs de operatoren die nevenproducten verkopen in de sector diervoeders opnemen
in de databases. Die operatoren moeten de op de diervoedersector van toepassing zijnde regelgeving
naleven (bijvoorbeeld: de productie van draf door een brouwerij).
Leveranciers van die operatoren worden niet beschouwd als deel uitmakend van de diervoedersector
gezien zij producten leveren die bestemd zijn voor de productie van levensmiddelen.
Voor de productie van melk of melkproducten die rechtstreeks bestemd zijn voor een veehouder voor
diervoeding is een toelating vereist (bijlage 2).
Opgelet: Andere bijproducten van dierlijke oorsprong dan melk en melkproducten mogen niet
rechtstreeks naar de diervoeding (andere dan voeder voor gezelschapsdieren) gaan. Zij moeten eerst
verwerkt worden in bijvoorbeeld vismeel, bloedproducten, enz. Alleen operatoren die beschikken over
een erkenning van het gewest als verwerker van categorie 3-materiaal mogen van dierlijke
bijproducten afgeleide producten leveren aan operatoren van de diervoedersector. Er wordt echter
een uitzondering gemaakt voor operatoren die beschikken over een erkenning van het FAVV voor het
vervaardigen van levensmiddelen waarvan het fabricageproces overeenstemt met de
verwerkingsmethode die vereist is volgens de regelgeving voor dierlijke bijproducten (bijvoorbeeld:
producent van gelatine, gesmolten vetten, visolie, …). De operatoren moeten zich niet laten
registreren voor de activiteit productie van voedermiddelen. Bij de geregeld door het FAVV verrichte
inspecties zullen de inspecteurs de operatoren die nevenproducten verkopen in de sector diervoeders
opnemen in de databases.
Voormalige levensmiddelen (brood, pasta, koekjes…) die andere dierlijke bijproducten bevatten dan
vlees(producten) of vis(producten) (bijvoorbeeld eieren, boter…) moeten niet worden verwerkt. De
operatoren moeten zich niet laten registreren voor de activiteit productie van voedermiddelen. Bij de
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geregeld door het FAVV verrichte inspecties zullen de inspecteurs de operatoren die nevenproducten
verkopen in de sector diervoeders opnemen in de databases.
Eieren en eiproducten die geschikt zijn voor menselijke voeding kunnen zonder verwerking een
bestemming krijgen in de diervoeding. De operatoren moeten zich niet laten registreren voor de
activiteit productie van voedermiddelen. Bij de geregeld door het FAVV verrichte inspecties zullen de
inspecteurs de operatoren die nevenproducten verkopen in de sector diervoeders opnemen in de
databases.
B) Productie en in de handel brengen van als kritiek beschouwde diervoeders
Alle operatoren die als kritiek beschouwde diervoeders in de handel brengen maken deel uit van de
diervoedersector. Voor die activiteiten is een toelating vereist.
Er is evenwel een erkenning vereist voor volgende activiteiten:
• De productie met het oog op in de handel brengen van voedermiddelen die voortkomen uit de
verwerking van ruwe plantaardige oliën met uitzondering van wat onder verordening nr.
852/2004 valt;
• De productie met het oog op in de handel brengen van voedermiddelen die voortkomen uit de
oleochemische vervaardiging van vetzuren;
• De productie met het oog op in de handel brengen van voedermiddelen die voortkomen uit de
productie van biodiesel;
• De productie met het oog op in de handel brengen van diervoeders die voortkomen uit het
vermengen van ruwe oliën, geraffineerde oliën, dierlijke vetten, uit de levensmiddelenindustrie
teruggewonnen olie en/of afgeleide producten.
Die erkenning of toelating is verplicht zodra als kritiek beschouwde voeders worden verkocht in de
sector diervoeders.

C) Vervaardigen en/of in de handel brengen van toevoegingsmiddelen
Alle operatoren die toevoegingsmiddelen voor de diervoeding vervaardigen of in de handel brengen
maken deel uit van de diervoedersector. Voor die activiteiten is al naargelang van het type
toevoegingsmiddel een erkenning of een toelating vereist (bijlage 1).
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van toevoegingsmiddelen die op de Europese markt
niet zijn toegelaten wordt toegestaan als de producten bestemd zijn voor uitvoer buiten de Europese
Unie. Opgelet: verzending van die producten naar een andere lidstaat van de Europese Unie is alleen
toegestaan als daarvan vooraf kennis wordt gegeven aan het FAVV (zie omzendbrief van
24/11/2008).
Leveranciers van chemische stoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van
toevoegingsmiddelen, maar die echter niet zonder verwerking zijn toegelaten in diervoeders worden
niet beschouwd als operatoren van de sector diervoeders.
D) Vervaardigen en/of in de handel brengen van voormengsels
Alle operatoren die voormengsels vervaardigen of in de handel brengen zijn operatoren van de
diervoedersector en moeten al naargelang van het gebruikte type toevoegingsmiddelen een erkenning
of een toelating hebben (bijlage 1).
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels die toevoegingsmiddelen bevatten
die op de Europese markt niet zijn toegelaten wordt toegestaan als de producten bestemd zijn voor
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uitvoer buiten de Europese Unie. Opgelet: verzending van die producten naar een andere lidstaat van
de Europese Unie is alleen toegestaan als daarvan vooraf kennis wordt gegeven aan het FAVV (zie
omzendbrief van 24/11/2008).
E) Vervaardigen van mengvoeders
Alle operatoren die mengvoeders vervaardigen zijn operatoren van de diervoedersector en moeten al
naargelang van het gebruikte type toevoegingsmiddelen daarvoor een registratie of zelfs een
erkenning of een toelating hebben (bijlage 1).
Alle operatoren die gemedicineerde voeders vervaardigen uit gemedicineerde voormengsels zijn
operatoren van de diervoedersector en moeten een erkenning hebben.
De vervaardiging van mengvoeders die toevoegingsmiddelen bevatten die op de Europese markt niet
zijn toegelaten wordt toegestaan als de producten bestemd zijn voor uitvoer buiten de Europese Unie.
Er is evenwel een toelating vereist. Opgelet: Verzending van die producten naar een andere lidstaat
van de Europese Unie is alleen toegestaan als daarvan vooraf kennis wordt gegeven aan het FAVV
(zie omzendbrief van 24/11/2008).
Voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren met dierlijke producten is een erkenning
vereist (bijlage 2). Voor het gebruik van afgeleide producten van verwerkte dierlijke bijproducten in
veevoeders is een erkenning of toelating vereist (bijlage 2).
F) In de handel brengen van mengvoeders voor voedselproducerende dieren
Alle operatoren die mengvoeders in de handel brengen zijn operatoren van de diervoedersector.
Behalve als het gaat om impliciet samenhangende activiteiten is voor de groothandel in mengvoeders
voor voedselproducerende dieren steeds een toelating vereist en voor de detailhandel een registratie.
De operator moet in alle gevallen de regelgeving naleven die van toepassing is op de
diervoedersector.
Het in de handel brengen van diervoeders die toevoegingsmiddelen bevatten die op de Europese
markt niet zijn toegelaten wordt toegestaan als de producten bestemd zijn voor uitvoer buiten de
Europese Unie. Opgelet: verzending van die producten naar een andere lidstaat van de Europese
Unie is alleen toegestaan als daarvan vooraf kennis wordt gegeven aan het FAVV (zie omzendbrief
van 24/11/2008).
G) In de handel brengen van diervoeders voor gezelschapsdieren
Alle operatoren die diervoeders voor gezelschapdieren in de handel brengen zijn operatoren van de
diervoedersector.
Het in de handel brengen van voeders voor gezelschapsdieren is onderhevig aan een registratie. In
ieder geval moet de operator de op hem van toepassing zijn de diervoederwetgeving respecteren.

Behalve als het gaat om impliciet samenhangende activiteiten is de verkoop van diervoeders voor
gezelschapsdieren door een detailhandelaar aan een professionele fokker wordt beschouwd als
detailhandel als dit diervoeder niet bestemd is voor wederverkoop, maar voor verbruik door de dieren
van deze fokker.
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H) Verpakken, opslag en vervoer van diervoeders
Behalve in het geval van impliciet samenhangende activiteiten is voor deze activiteiten een registratie
vereist. De operator moet in alle gevallen de regelgeving naleven die van toepassing is op de
diervoedersector.

5.3.

Impliciet samenhangende activiteiten

Vanuit een streven naar administratieve vereenvoudiging werd het begrip ‘impliciet samenhangende
activiteiten’ ingevoerd. Volgens verordening (EG) nr. 183/2005 moet een operator alle onder zijn
verantwoordelijkheid vallende activiteiten van de inrichtingen laten registreren. Het is echter zo dat
hoewel een operator die aan opslag doet niet noodzakelijk zelf produceert, een producent altijd een
opslagactiviteit beoefent voor zijn eigen productie. Hij zal ook een handelsactiviteit hebben. Het is dan
ook niet nodig om voor die verschillende activiteiten een registratie te eisen. Die activiteiten worden
beschouwd als impliciet samenhangend met zijn basisactiviteit, namelijk de productie van diervoeders.
Een activiteit zal nooit beschouwd worden als samenhangend indien ze een akte (erkenning of
toelating) nodig heeft van een hogere rangorde (erkenning > toelating > registratie). Een
geregistreerde mengvoeder fabrikant, die zijn eigen productie verkoopt, zal dus toch over een
toelating moeten beschikken indien hij eveneens een groothandelaar is van mengvoeders van een
andere diervoederproducent.

5.3.1.

Erkende of toegelaten inrichtingen

Voor de in de diervoedersector erkende en toegelaten inrichtingen hangt de in BOOD ingegeven
basisactiviteit duidelijk samen met die vermeld op de aan de operator verleende erkennings- of
toelatingsakte.
De tabel hierna vermeldt in het algemeen de activiteiten van de diervoedersector die verbonden zijn
aan de erkenning of de toelating en geeft de als ermee impliciet samenhangend beschouwde
activiteiten weer.
Aan de
erkenning of
toelating
verbonden
basisactiviteiten
Vervaardiging
met het oog op
verkoop

Vervaardiging
voor eigen
gebruik
Groothandel

Diervoeders

KB 16/01/06

Impliciet samenhangende
activiteiten

Mengvoeders, als
kritiek beschouwde
voeders,
voormengsels,
toevoegingsmiddelen,
dieetvoeder,
gemedicineerde
voeders

II.7.3, II.8.1, II.8.2,
II.8.3, II.8.4, II.8.6,
II.8.7, II.8.9,
II.8.12, II.8.13,
II.8.14, II.8.15

Onmiddellijke verpakking,
vervoer, opslag, groot- of
detailhandel, voor eigen
rekening, van de eigen
productie of van gelijkaardige
diervoeders.

Mengvoeders

III.8.1, III.8.2,
III.8.3, III.8.4,
III.8.8, III.8.12
II.8.5

Voormengsels,

III.8.5, III.8.6
II.8.1, II.8.2

Opslag en vervoer van de
eigen productie op zijn bedrijf
Onmiddellijke verpakking,
9

toevoegingsmiddelen,
als kritiek beschouwde
voeders

III.8.1, III.8.2,
III.8.7

Groothandel

Mengvoeders voor
voedselproducerende
dieren

III.8.3

Gebruik (op de
hoeve)
Ontgifting

melk en
melkproducten
Diervoeders

III.8.9

Opslag of
hanteren

Al dan niet behandelde
dierlijke producten
(cat3)

II.8.10, II.8.11

5.3.2.

opslag en vervoer van
diervoeders die onder de
toelating of de erkenning
vallen
Onmiddellijke verpakking,
opslag en vervoer van
diervoeders en detailhandel
van mengvoeders voor (niet-)
voedselproducerende dieren
Opslag en vervoer van
diervoeders op zijn bedrijf
Onmiddellijke verpakking,
vervoer, opslag, groot- of
detailhandel van ontgifte
diervoeders
Vervoer, onmiddellijke
verpakking

II.8.8

Geregistreerde inrichtingen

De tabel hierna vermeldt in het algemeen de activiteiten van de diervoedersector die verbonden zijn
aan de registratie, voor zover zij niet onder een erkenning of een toelating vallen, en geeft de als
ermee impliciet samenhangend beschouwde activiteiten weer.
Aan de registratie
verbonden
activiteiten
Vervaardiging met
het oog op verkoop

Diervoeders

Mengvoeders,
voedermiddelen

Impliciet
samenhangende
activiteiten
Onmiddellijke
verpakking,
vervoer, opslag,
groot- of
detailhandel van de
eigen productie of
van gelijkaardige
diervoeders.

KB
16/01/06

Opmerkingen

I.6, I.14

Mengvoeders die niet
worden vervaardigd
uit toevoegingsmiddelen of
voormengsels en
evenmin uit dierlijke
producten, niet uit de
primaire productie
voortgekomen
voedermiddelen of
nevenproducten van
de vervaardiging van
levensmiddelen
Niet uit de primaire
productie
voortgekomen
voedermiddelen of
nevenproducten van
de vervaardiging van
levensmiddelen
Mengvoeders die niet
worden vervaardigd

Groot- of
detailhandel

Voedermiddelen

Onmiddellijke
verpakking, opslag
en vervoer

I.6

Vervaardiging voor
eigen gebruik

Mengvoeders

Opslag en vervoer
van de eigen

I.6

10

productie op zijn
bedrijf

Oleochemische
productie

Groot- of
detailhandel

Voedermiddelen
(van vet
afgeleide
producten die
zijn verkregen
uit gesmolten
dierlijk vet)
Mengvoeders

Detailhandel

Mengvoeders

Vervoer

Diervoeders

Opslag

Mengvoeders,
voedermiddelen
Mengvoeders

Onmiddellijke
verpakking

uit
toevoegingsmiddelen
of voormengsels en
evenmin uit dierlijke
producten

Onmiddellijke
verpakking,
vervoer, opslag,
groot- of
detailhandel van de
eigen productie

I.11

Onmiddellijke
verpakking, opslag
en vervoer van
diervoeders
Onmiddellijke
verpakking, opslag
en vervoer van
diervoeders
Opslag van
diervoeders in de
inrichting
Vervoer van
diervoeders
Vervoer en opslag
van diervoeders in
de inrichting

I.6

I.6

Mengvoeders voor
nietvoedselproducerende
dieren
Mengvoeders voor
voedselproducerende
dieren

I.6

I.6, I.13
I.6

6. Bijlagen
Bijlage 1: tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die niet verbonden zijn aan dierlijke
bijproducten.
Tabel 2: tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die verbonden zijn aan dierlijke
bijproducten.

7. Overzicht revisies
Versie
1
2
3
4
5

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Redenen en draagwijdte van de revisie
20/05/2011
Originele versie
02/02/2012
Bijzonderheden voor detailhandel
16/01/2013
Europese dioxinemonitoring en wijziging van
het KB van 16/01/2006
10/06/2014
Vertaalfout in de Nederlandstalige versie
publicatie
Correctie van de bijlage 1 en 2
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