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Korte omschrijving Groothandelaar mengvoeders vee 
 Beschrijving Code 
Plaats Groothandelaar PL47 
Activiteit Groothandel AC97 
Product Mengvoeders voor voedselproducerende dieren PR7 
E/T/R Toelating 8.3 
Formaat n° E/T HN99999999  
Autocontrolegids Autocontrolegids Dierenvoeders 

Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-
toelevering 
 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche. 

G-001 
G-038 

Groothandel: de aankoop, de invoer, het hanteren, het opslaan van producten, met het oog op het afstaan 
ten kosteloze of bezwarende titel aan operatoren of op de uitvoer.  
 
Mengvoeder: mengsel van tenminste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd 
voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders. 
 
Voedselproducerende dieren: alle dieren die worden gevoederd, gefokt of gehouden voor de productie van 
levensmiddelen voor menselijke consumptie, met inbegrip van dieren die niet worden geconsumeerd, maar 
die behoren tot soorten die in de regel voor menselijke consumptie worden gebruikt in de Gemeenschap. 
 
Deze activiteit is eveneens van toepassing wanneer er geen eigen stock (intern) van de verhandelde 
producten plaatsvindt of wanneer de verhandelde producten rechtstreeks van de leverancier naar de klant 
worden vervoerd. 
 
De verkoop van mengvoeders voor voedselproducerende dieren aan landbouwers, dierenasielen, maneges, 
kinderboerderijen,… wordt eveneens als groothandel beschouwd. 
 
Bij distributiecentrales is deze activiteit niet vereist op voorwaarde dat de voeders voor voedselproducerende 
dieren voorverpakt zijn in verpakkingen van maximaal 5 kg, zie ACT 357. 
 
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 en detailhandel van mengvoeders, met 
inbegrip van mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren (alle dieren die worden gevoederd, gefokt 
of gehouden, maar niet voor menselijke consumptie worden gebruikt, zoals pelsdieren, gezelschapsdieren 
en dieren die in laboratoria, dierentuinen of circussen worden gehouden) en hondenkluiven. 
 
Groothandel in petfood en hondenkluiven en voeders voor pelsdieren en dieren die in laboratoria, 
dierentuinen of circussen worden gehouden. 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
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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) 
ACT 138: Groothandelaar pesticiden 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR 147 -  Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
ACT 136: Detailhandelaar pesticiden 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR 147 -  Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
ACT 130: Groothandelaar meststoffen 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
ACT 121: Detailhandelaar meststoffen 
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
ACT 242: Groothandel zaaizaden met plantenpaspoort (erkenning) 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR210 - Zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
ACT 241: Groothandel zaaizaden zonder plantenpaspoort 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR211 - Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
ACT 418: Detailhandel sierplanten en vermeerderingsmateriaal 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR229 - Zaaizaden, vermeerderingsmateriaal en sierplanten  
 
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) 
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- het algemeen plan van de inrichting 
- de technische schema’s van de installaties 
- een kopie van de etiketten van de producten die de operator wenst 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.  
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 LCE bij de operator alvorens de toelating toe te kennen: 
 

• De bestemming van de producten (handelaars, landbouwers, andere eindgebruikers…) 
• De diersoort waarvoor de voeders zijn bestemd 

 
Nuttige info: 
 

Belang van opvragen van etiketten van de op de markt gebrachte producten: 
- bepaling van het type product op de markt gebracht: onderscheid additief, voormengsel, 

mengvoeder 
- bepaling of het wel degelijk voeders voor voedselproducerende dieren betreft en bijgevolg van 

de noodzaak tot toelating 
 
Ook renpaarden, reisduiven, dwergkonijnen en hangbuikvarkens,… zijn, te beschouwen als 
voedselproducerende dieren. Zij behoren immers tot soorten die in regel wel door de mens worden 
geconsumeerd. Ook al komen sommige van deze dieren uiteindelijk niet in de voedselketen terecht. 
Siervissen en siervogels mogen echter als niet-voedselproducerend worden beschouwd. 
Autocontrole 
Gids G-001 vanaf versie 1. 
Gids G-038 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 
Facturatie sector = groothandel. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  volgens de tarieven van de sector groothandel,op basis van het aantal tewerkgestelde 
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid 
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV. 
 
 

http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
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