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Korte omschrijving Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating) 
 Beschrijving Code 
Plaats Landbouwbedrijf PL42 
Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn 

landbouwbedrijf 
AC43 

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 8.5 
Formaat n° E/T BE0000  
Autocontrolegids Geen gids - 
Deze toelating is verplicht voor operatoren die mengvoeders produceren,  uitsluitend voor gebruik op het 
eigen landbouwbedrijf, met gebruikmaking van : 

- additieven, met uitzondering van coccidiostatica, histomonostatica en inkuiladditieven of  
- groeibevorderende stoffen of  
- voormengsels met deze additieven.  

 
Deze toelating is niet nodig wanneer de additieven uitsluitend worden aangebracht via aanvullende 
diervoeders. Het etiket vermeldt of het gaat om een voormengsel of een aanvullend diervoeder.  
 
Betrokken additieven zijn: met uitzondering van coccidiostatica, histomonostatica, inkuiladditieven, 
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, denatureermiddelen, andere kleurstoffen dan carotenoïden en xantofyllen, 
aromatische stoffen.  

 
Indien u één van de volgende additieven gebruikt voor de vervaardiging van mengvoeders: coccidiostatica, 
histomonostatica, groeibevorderende stoffen, zie fiche: Landbouwbedrijf - Vervaardiging voor de exclusieve 
behoeften van zijn landbouwbedrijf - Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die 
additieven bevatten zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005 met 
erkenning 8.5.  
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
ACT 053 – Kalvermesterij  
 
ACT 059 – Boerderij – Pluimvee vleestype  
 
ACT 060 – Boerderij – Legpluimvee in productie (>=200)  
 
ACT 061 -  Boerderij – Opfok legpluimvee uitvoer  
 
ACT 062 - Boerderij - Opfok legpluimvee (>=200)  
 
ACT 063 - Boerderij - Opfok selectiepluimvee  
 
ACT 064 - Boerderij – Opfok vermeerderingspluimvee  
 
ACT 065 - Boerderij - Selectiepluimvee  
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ACT 419 –Boerderij – Slachten van pluimvee voor foie gras  
 
ACT 058 – Boerderij - Pluimvee vleestype bestemd voor uitvoer  
 
ACT 441 –Boerderij – <200 pluimvee en duiven  
 
ACT 153 - Boerderij - Legkippen bestemd voor uitvoer  
 
ACT 057 – Boerderij - Schapen en geiten  
 
ACT 226 – Boerderij - Konijnen  
 
ACT 052 – Paardenhouder  
 
ACT 068 – Boerderij – Herten  
 
ACT 229 – Boerderij – lamas alpagas 
 
ACT 292 –Kweken aquacultuurvissen  
 
ACT 293 - aquacultuurschaaldieren  
 
ACT 294 - Kweken aquacultuurvissen met bestemming gebied vrij van ziekte  
 
ACT 295 - Kweken aquacultuurschaaldieren met bestemming gebied vrij van ziekte  
 
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) 
NVT. 
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) 
ACT 199 – Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten (toelating 8.6) 
 
Reglementaire basis 
Koninklijk Besluit 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.  
Verordening (EG) Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling 
van voorschriften voor diervoederhygiëne. 
 

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 gebruikte producten.  
 

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, inspectie vóór toekenning van de toelating: 
PRI 3816 – (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur). 
 
Inspectie voor definitieve toelating: 
PRI 3816 (alles items) 
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PRI 3229 

 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
https://www.favv-afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
Bijkomende informatie te bezorgen door de operator:  
Tot welke functionele groep behoren de gebruikte additieven en deze aanwezig in de gebruikte 
voormengsels?  
Komen alle additieven voor op de lijst van toegelaten additieven?  
 
Nuttige info: 

a) Belang van opvragen van etiketten van de op de markt gebrachte producten ter verificatie dat alle 
additieven toegelaten zijn in de diervoeding. 

b) Zelfmengers die voeders laten fabriceren door een mobiele menger die met zijn mobiele installatie 
naar het landbouwbedrijf komt, worden zelf niet als fabrikant beschouwd, ongeacht wie de gebruikte 
voedermiddelen en additieven aanlevert.  

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

Autocontrole 
- 
Financiering 
Facturatiesector = primaire productie 

 

 


