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Formulier : Aanvraag en behoud exporterkenning, wijziging van gegevens 
 Diervoeders 

EX.PFF.EXPORTERKENNING.03 
  

1. 
 

 

In te vullen door de operator van de inrichting: 
 Nieuwe aanvraag  

 

 Behoud van de exporterkenning 
 

 Stopzetting van de exporterkenning 
 

 Melding van wijziging van gegevens 

- Vermeld de datum vanaf wanneer de wijziging van toepassing is :                       /                        /                           

- Vermeld waarop de wijziging(en) van toepassing is(zijn): 

 

1.1. Erkennings- / toelatings- / registratienummer: 

1.2. Vestigingseenheidsnummer:  

1.3. Code(s) FAVV-activiteit(en) die voor deze aanvraag van toepassing is (zijn): 
PL:    PL:    PL:    PL : 
AC:    AC:    AC:    AC : 
PR:    PR:    PR:    PR : 

1.4. 
  

Ik bevestig dat de gegevens vermeld in Foodweb correct zijn en ga akkoord met het verdere gebruik ervan voor de 
behandeling van deze aanvraag 

1.5. Vermeld hier de gekozen lijst (‘ja’ aankruisen), de types van producten en het diertype waarvoor het voeder bestemd is. De 
aanvraag wordt ingediend met het oog op vermelding op een of meer van de volgende lijsten van diervoeders: 

   Totale 
productiecapaciteit 

in ton/dag (enkel invullen 
voor een aanvraag voor export 

naar de Douane Unie) 

Type product : Diertype : 

1.5.1. 
die producten van dierlijke en 
plantaardige oorsprong bevatten � ja  

�  Feed materials 
�  Compound feedingstuffs 
�  Feed additives 
�  Premixtures 

�  Productive animals 
�  Non-productive animals 

1.5.2. 
die geen producten van dierlijke 
oorsprong bevatten � ja  

�  Feed materials 
�  Compound feedingstuffs 
�  Feed additives 
�  Premixtures 

�  Productive animals 
�  Non-productive animals 

1.5.3. 
die geen producten van dierlijke of 
plantaardige oorsprong bevatten � ja  

�  Feed additives 
�  Premixtures 

�  Productive animals 
�  Non-productive animals 

1.5.4. 
die geen producten van 
plantaardige oorsprong bevatten � ja  

�  Feed materials 
�  Compound feedingstuffs 
�  Feed additives 
�  Premixtures 

�  Productive animals 
�  Non-productive animals 

1.6. Exporterkenning wordt aangevraagd voor het volgende land: 

1.7. Autocontrolesysteem op de activiteiten onder 1.3.:  gevalideerd  niet gevalideerd 

1.8. De landspecifieke voorwaarden maken deel uit van het 
autocontrolesysteem: 

 ja en ik bevestig de 
toepassing ervan en pas 
deze aan wanneer nodig 

 niet van toepassing 

1.9. Het gedeelte van het autocontrolesysteem waarin de 
landspecifieke voorwaarden zijn opgenomen is in 
afgedrukte versie bij deze aanvraag toegevoegd: 

 ja  niet van toepassing 

1.10. Specifieke bijlagen vermeld in de landspecifieke 
instructiebundel zijn in tweevoud toegevoegd: 

 ja  niet van toepassing 

1.11. Aanvullende informatie:  

  Naam: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
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2. In te vullen door de FAVV-agent: 

2.1. Bevestiging van voorgaande gegevens:  in orde  niet in orde, opmerkingen: 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. De inrichting voldoet aan de BE – EU-wetgeving:  in orde  niet in orde 

2.3. De inrichting voldoet aan de wetgeving / eisen van 
het land van bestemming: 

 in orde  niet in orde  niet van toepassing 

2.4. Missienummer(s) :                                   Resultaat :                                                    

                                    Resultaat :                                                    

                                    Resultaat :                                                    

                                    Resultaat :                                                    

                                    Resultaat :                                                    

2.5. Aantal bijlagen:     

2.6. Advies:   gunstig  ongustig  

2.7. Motivatie ongunstig advies: Naam: 
 
 
 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 

  

3.  In te vullen door de exportverantwoordelijke of zijn vervanger: 

3.1. Bevestiging van voorgaande gegevens:  in orde  niet in orde, opmerkingen : 

 

 

 

 

 

3.2. Procedure tot intrekking van toelating of erkenning opgestart:  neen  ja – datum : 

3.3. Advies:  gunstig  ongunstig 

3.4. Motivatie ongunstig advies: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam : 

 

Datum : 
 
 
Handtekening : 
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