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Korte omschrijving Fabrikant mengvoeders (toelating) 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product 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 

PR12 

E/T/R Toelating 8.3 
Formaat n° E/T BE99999999  
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. 
 
Betrokken additieven zijn: met uitzondering van coccidiostatica, histomonostatica, groeibevorderende 
stoffen, alle additieven: nutritionele additieven (vitaminen en provitaminen, sporenelementen, aminozuren en 
zouten daarvan, ureum en afgeleiden), zoötechnische additieven (verteringsbevorderaars, 
darmflorastabilisatoren, stoffen met een gunstig effect op het milieu, andere zoötechnische additieven), 
carotenoïden, xantofyllen en antioxidanten, conserveermiddelen, emulgatoren, stabilisatoren, 
verdikkingsmiddelen, geleermiddelen, bindmiddelen, stoffen ter bestrijding van radionucleïde contaminatie, 
antiklontermiddelen, zuurteregelaars, inkuiltoevoegingsmiddelen, denatureermiddelen, andere kleurstoffen 
dan carotenoïden en xantofyllen, aromatische stoffen.  
Onder deze toelating vallen ook mengvoeders die niet-toegelaten antibiotica en andere niet-toegelaten 
toevoegingsmiddelen bevatten en die bestemd zijn voor export naar derde landen. 
 
Indien een van de volgende additieven eveneens worden gebruikt voor de vervaardiging van mengvoeders: 
coccidiostatica, histomonostatica, groeibevorderende stoffen, zie ACT 255 Fabrikant mengvoeders 
(erkenning). 
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 de hierboven bedoelde 
mengvoeders. 
 
Groothandel/detailhandel van mengvoeders, zowel voor voedselproducerende dieren als niet-
voedselproducerende dieren. 
 
Vervoer en opslag van additieven, voormengsels en voedermiddelen met het oog op de vervaardiging van 
deze mengvoeders. 
 
Vervaardiging van mengvoeders zonder additieven/voormengsels of met behulp van aanvullende 
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diervoeders. 
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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
Niet verplicht. 
 

• Indien toch een inspectie wordt uitgevoerd voor de toekenning van een toelating – check-lists: 
TRA 3395 – Infrastructuur en hygiëne (alle items) 
TRA 3381 – Autocontrole 
TRA 3012 – Traceerbaarheid 
TRA 3127 – Dierlijke bijproducten NHC 
TRA 3357 – Verpakking en etikettering 
TRA 3229 – Meldingsplicht 

 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists/ 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp  
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
Bijkomende informatie te verzamelen door de PCE bij de operator alvorens de toelating toe te kennen: 
 

• De functionele groep waartoe de gebruikte additieven en deze aanwezig in de gebruikte 
voormengsels behoren 

• Komen alle additieven voor op de lijst van toegelaten additieven? 
• De bestemming van de producten (handelaars, landbouwers, andere eindgebruikers…) 

 
Nuttige info: 
 

• Belang van opvragen van etiketten van de op de markt gebrachte producten: 
- verificatie dat alle additieven toegelaten zijn in de diervoeding 
- bepaling van het type product op de markt gebracht: onderscheid additief, voormengsel, 

mengvoeder 
- bepaling van de noodzaak tot erkenning, toelating of registratie voor de vervaardiging van 

mengvoeders 
 

• Mobiele mengers/reizende fabrikanten die met hun mobiele installatie bij veehouders mengvoeders 
fabriceren, worden eveneens als fabrikant beschouwd, ongeacht de origine (veehouder of menger) 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists/
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
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van de gebruikte voedermiddelen en additieven/voormengsels. 
 

• Ook de productie van proefvoeders vereist in de meeste gevallen een erkenning of toelating van 
fabrikant, tenzij de proefvoeders nadien worden vernietigd en dus niet aan dieren voor consumptie 
worden aangeboden. 

Autocontrole 
Gids G-001 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 – productie van diervoeders 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens geproduceerd tonnage. 
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