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Korte omschrijving Fabrikant mengvoeders herkauwers dierlijke eiwitten (erkenning) 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Mengvoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke 

eiwitten bevatten zoals bedoeld in bijlage IV punt II.A van 
de verordening (EG) nr. 999/2001  in een inrichting waar 
ook diervoeders voor herkauwers worden vervaardigd 

PR11 

E/T/R Erkenning 8.7 
Formaat n° E/T AER/<UPC>/000000  
Autocontrolegids Autocontrolegids Dierenvoeders G-001 
Mengvoeder: mengsel van tenminste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd 
voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders. 
 
Betrokken dierlijke eiwitten zijn: enkel vismeel. 
 
Betreft volgende mengvoeders: melkvervangers voor jonge niet-gespeende herkauwende 
landbouwhuisdieren, die vismeel bevatten. 
 
In de zelfde inrichting worden andere diervoeders voor herkauwers geproduceerd die geen dierlijke eiwitten 
mogen bevatten. De vervaardiging van melkvervangers voor jonge niet-gespeende herkauwende 
landbouwhuisdieren, die vismeel bevatten, dient op een gescheiden productielijn te gebeuren. 
 
Herkauwers: schapen, geiten, runderen, buffels, bizons, hertachtigen en andere herkauwers. 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR13 - Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten zoals 
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr 183/2005 
 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR12 - Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten andere 
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr 183/2005 
 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR23 - Andere mengvoeders 
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 en vervoer voor eigen rekening van dergelijke mengvoeders. 
 
Vervoer en opslag van vismeel voor de vervaardiging van deze mengvoeders. 
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.
 
K.B. van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen 
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in de diervoedersector. 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
 
- het algemeen plan van de inrichting 
- de technische schema’s van de installaties/productieproces 
- een kopie van de etiketten van de producten die de operator wenst te gebruiken en een voorstel van etiket 
van de eindproducten die hij wenst te vervaardigen/verhandelen. 
 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Verplicht: 
 

 Nog geen erkenning, eerste inspectiebezoek voor toekenning voorwaardelijke erkenning: 
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur). 

 
 Reeds voorwaardelijke erkenning, volgend inspectiebezoek voor toekenning definitieve erkenning: 

TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (alle items) 
TRA 2447 – Autocontrole 
TRA 2513 – Traceerbaarheid 
TRA 2004 – Meldingsplicht 
TRA 2488 – Dierlijke bijproducten NHC 

 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
NVT 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
 
Bijkomende informatie te verzamelen door de PCE bij de operator alvorens de inspectie uit te voeren: 

 De diersoorten waarvoor voeders worden vervaardigd op dezelfde VEN 
 De diersoorten waarvoor de dierlijke eiwitten worden gebruikt, en de productielijnen waar ze worden 

gebruikt 
 De dierlijke eiwitten die men wenst te gebruiken 

 
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de scheiding van de productielijnen waarop dierlijke 
eiwitten worden gebruikt en de productielijnen voor andere voeders voor herkauwers die geen 
dierlijke eiwitten mogen bevatten. 
Ideaal zijn volledig gescheiden productieruimten vanaf de ontvangst van de grondstoffen tot de 
opslag van de eindproducten en apart bulkstation. Een scheiding door volledig gesloten en 
gescheiden productielijnen in eenzelfde bedrijfsruimte is echter ook mogelijk. In dat geval moet 
tijdens de inspectie goed worden uitgekeken naar punten in de productielijnen waar 
kruiscontaminatie mogelijk is door stofvorming, bijvoorbeeld bijstortputten, bij reiniging/onderhoud 
van bepaalde onderdelen,…. 
 

Nuttige info: 
 
De erkenning wordt beperkt tot het dierlijke eiwit dat effectief wordt gebruikt. 
Info voor de cel AER van de PCE: 
In de erkenningsbrief moet het specifieke product dat wordt gebruikt voor de vervaardiging, worden vermeld. 
Hiervoor moet voordat de erkenningsbrief wordt afgedrukt in BOOD, in het vak “vervolg” in het veld 
“opmerkingen” de volgende tekst worden ingevuld:  
“De erkenning 8.7 voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke 
eiwitten bevatten, is beperkt tot het gebruik van vismeel.” 
Daarnaast moet de productielijn beschreven zijn waarvoor het gebruik van VDE wordt toegelaten. 
Een voorbeeld van beschrijving is hieronder weergegeven. 
“Bovendien is deze erkenning uitsluitend geldig voor het gebruik op de menglijn x en perslijn y, 
aangezien deze fysiek gescheiden zijn van de productielijn waarop andere diervoeders voor 
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herkauwers worden gefabriceerd en geperst.” 
Deze tekst moet dus eveneens worden ingegeven in “opmerkingen” van het vak “vervolg”. De tekst moet 
uiteraard worden aangepast aan de situatie bij de operator die de erkenning heeft aangevraagd. 
Autocontrole 
Gids G-001 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
Financiering 
Facturatiesector: toelevering landbouw – productie van diervoeders 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens geproduceerd tonnage. 

 
 


