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Korte omschrijving Fabrikant mengvoeders andere 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Andere mengvoeders PR23 
E/T/R Registratie  
Formaat n° E/T NVT  
Autocontrolegids Autocontrolegids Dierenvoeders 

 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche. 

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. 
 
Andere mengvoeders: mengvoeders zonder gebruikmaking van additieven of voormengsels, eventueel 
vervaardigd met gebruik van aanvullende diervoeders. 
 
Indien additieven en/of voormengsels eveneens voor de vervaardiging van mengvoeders worden gebruikt, 
zie ACT 255 Fabrikant mengvoeders (erkenning) of ACT 257 Fabrikant mengvoeders (toelating). 
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 en vervoer voor eigen rekening van andere mengvoeders 
 
Groothandel/detailhandel van mengvoeders behalve de groothandel in mengvoeders voor 
voedselproducerende dieren die niet uit de eigen productie komen, zie ACT 264 Groothandelaar 
mengvoeders (toelating).  
 
Vervoer en opslag van voedermiddelen en aanvullende diervoeders met het oog op 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) 
Een of meer van volgende activiteiten: 
 
ACT 430: Fabrikant diervoeders niet herkauwers dierlijke eiwitten (erkenning) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR237 - Diervoeders voor niet-herkauwers die vismeel, dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke 
oorsprong en/of bloedproducten van niet-herkauwers bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk II, b)  
van de Verordening (EG) nr. 999/2001 in een inrichting waar ook diervoeders voor herkauwers worden 
vervaardigd 
 
ACT 431: Fabrikant diervoeders niet herkauwers dierlijke eiwitten (toelating) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
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PR238 - Diervoeders voor niet-herkauwers die vismeel, dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke 
oorsprong en/of bloedproducten van niet-herkauwers bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk II, b) 
van de Verordening (EG) nr. 999/2001 
 
ACT 432: Fabrikant diervoeders herkauwers dierlijke eiwitten (toelating) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR239 - Melkvervangers (inclusief voormengsels) die vismeel bevatten voor niet-gespeende herkauwers 
zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk II, d) van de verordening (EG) nr. 999/2001 
 
ACT 433: Fabrikant diervoeders herkauwers dierlijke eiwitten (erkenning) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR240 - Melkvervangers (inclusief voormengsels) die vismeel bevatten voor niet-gespeende herkauwers 
zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk II, d) van de verordening (EG) nr. 999/2001 in een inrichting waar ook 
andere diervoeders voor herkauwers worden vervaardigd 
 
ACT 424: Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten (erkenning) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR232 - Diervoeders voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers, andere 
dan vismeel en andere dan verwerkte dierlijke eiwitten van insecten bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV, 
hoofdstuk II, c) van de Verordening (EG) nr. 999/2001 in een inrichting waar ook andere veevoeders worden 
vervaardigd 
 
ACT 425: Fabrikant diervoeders aquacultuur dierlijke eiwitten (toelating) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR233 - Diervoeders voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers, andere 
dan vismeel en andere dan verwerkte dierlijke eiwitten van insecten bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV, 
hoofdstuk II, c) van de Verordening (EG) nr. 999/2001 
 
ACT 426: Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten (erkenning) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR234 - Diervoeders voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten van insecten bevatten zoals 
bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk II, c) van de Verordening (EG) nr. 999/2001 in een inrichting waar ook 
andere veevoeders worden vervaardigd 
 
ACT 427: Fabrikant diervoeders aquacultuur insecten (toelating) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR235 - Diervoeders voor aquacultuurdieren die verwerkte dierlijke eiwitten van insecten bevatten zoals 
bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk II, c) van de Verordening (EG) nr. 999/2001 
 
ACT 252: Fabrikant gemedicineerde diervoeders 
PL43 - Fabrikant 
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AC39 - Vervaardigen 
PR15 - Gemedicineerde diervoeders 
 
ACT 258: Fabrikant petfood 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR18 - Voeder voor gezelschapsdieren dat dierlijke bijproducten of afgeleide producten bevat 
 
ACT 002: Fabrikant dieetvoeders 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR5 - Diervoeders die toevoegingsmiddelen zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 2 van Verordening (EG) 
nr. 183/2005 bevatten in gehalten van meer dan 100 maal het in volledige diervoeders vastgestelde 
maximumgehalte 
 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 262: Groothandelaar grondstoffen 
PL47 - Groothandelaar 
AC97  - Groothandel 
PR96 – Voedermiddelen 
 
ACT 251: Fabrikant voedermiddelen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardigen 
PR96 – Voedermiddelen 
 
ACT 265: Groothandelaar kritische diervoeders 
PL47 - Groothandelaar 
AC97  - Groothandel 
PR213 - Producten die als kritisch beschouwd worden zoals bedoeld in het KB van 21 februari 2006. 
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. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
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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 – productie van diervoeders 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens geproduceerd tonnage. 
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