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Korte omschrijving Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 
Activiteit Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn 

landbouwbedrijf 
AC43 

Product Mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke 
eiwitten bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV punt II.A. 
van de Verordening (EG) nr. 999/2001 

PR8 

E/T/R Toelating 8.6 

Formaat n° E/T AER/PCE/XXXXXX  

Autocontrolegids Geen gids - 

De productie van de landbouwer, uitsluitend voor gebruik op het eigen landbouwbedrijf, van mengvoeders 
met gebruikmaking van vismeel, dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, bloedproducten afkomstig van niet-
herkauwers, bloedmeel afkomstig van niet-herkauwers (enkel te vervoederen aan vis). 
Deze toelating is niet nodig wanneer het dierlijke eiwit via een aanvullend diervoeder of een voormengsel 
aangebracht wordt. 
Deze activiteit mag niet uitgevoerd worden op landbouwbedrijven waar naast de niet-herkauwers ook 
herkauwers gehouden worden. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

Ten minste één van de volgende activiteiten: 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC28: Houden. 
PR118: Varkens. 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC28: Houden. 
PR189: Opfok selectiepluimvee. 
PR184: Opfok vermeerderingspluimvee. 
PR185: Vermeerderingspluimvee in productie. 
PR190: Selectiepluimvee in productie. 
PR192: Opfok legpluimvee (>=200). 
PR191: Opfok legpluimvee bestemd voor uitvoer (>=200). 
PR183: Gebruikspluimvee type vlees (>=200). 
PR182: Gebruikspluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200). 
PR188: Legpluimvee in productie (>50<200). 
PR187: Legpluimvee in productie (>=200). 
PR186: Legpluimvee in productie bestemd voor uitvoer (>=200). 
PR194: Pluimvee voor de productie van foie gras. 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC28: Houden. 
PR84: Lagomorfen. 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC28: Houden. 
PR156: Eenhoevigen. 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC28: Houden. 
PR24: Andere tweehoevigen. 
 
PL45: Kwekerij. 
AC28: Houden. 
PR115: Aquacultuurvissen. 
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PL45: Kwekerij. 
AC28: Houden. 
PR49: Aquacultuurschaaldieren. 
 
PL45: Kwekerij. 
AC31: Kweken met bestemming een lidstaat, gebied of compartiment vrij van ziekten. 
PR115: Aquacultuurvissen. 
 
PL45: Kwekerij. 
AC31: Kweken met bestemming een lidstaat, gebied of compartiment vrij van ziekten. 
PR49: Aquacultuurschaaldieren. 

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) 

PL42: Landbouwbedrijf. 
AC43: Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf. 
PR12: 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. 
 
PL42: Landbouwbedrijf. 
AC43: Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf. 
PR13: Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten zoals 
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005. 

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 Agentschapvoor de Veiligheid van de 
Voedselketen. 
Verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende 
vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare 
spongiforme en cefalopathieën. 

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 dierlijke eiwitten. 

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 3373 – (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur). 
 
Inspectie voor definitieve toelating:  
PRI 3373 
PRI 3229 
PRI 3113 
PRI 3073 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
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Bijkomende informatie te bezorgen door de operator:  
Voor welke diersoorten produceert men voeders in deze inrichting? 
Voor welke diersoorten gebruikt men dierlijke eiwitten ? 
Welke dierlijke eiwitten zullen gebruikt worden? 
Zijn er herkauwers aanwezig op het landbouwbedrijf? 
 
Goed om weten: 
De toelating wordt beperkt tot het dierlijke eiwit dat effectief wordt gebruikt en waarvoor de vraag effectief 
gesteld geweest is. 
 
Info voor de cel AER van de PCE: 
In de toelatingsbrief moet het specifieke product dat wordt gebruikt voor de vervaardiging, worden vermeld. 
Hiervoor moet voordat de toelatingsbrief wordt afgedrukt in BOOD, in het vak “vervolg” in het veld 
“opmerkingen” de volgende tekst worden ingevuld: 
“De toelating 8.6 voor de vervaardiging van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke 
eiwitten bevatten, voor de exclusieve behoeften van het landbouwbedrijf, is beperkt tot het gebruik van 
vismeel, dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, bloedproducten, bloedmeel (voor de vervaardiging van 
mengvoeders voor vissen).” 
Eén of indien van toepassing meerdere van de opgesomde producten moeten worden geselecteerd, de 
andere dierlijke eiwitten die niet deeluitmaken van de vraag moeten worden weggelaten. 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector = primaire productie 

 

 


