
PB 07 – FAQ (G-001) – REV 8 – 2020 - 1/9 

 
 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FAQ -  Autocontrolegids Dierenvoeders 
 
 
 

Van toepassing vanaf:  
 
 

 
2020-11-20 

 
 
 
 
 
 

 Naam – functie/ dienst Datum Handtekening 

Opgesteld 
door:  

Jacques Inghelram 

Chloé Rousselle 

Jean-Philippe Maudoux 

Damien Van Oystaeyen 

Nathalie De Jaeger 

12-11-2020 Jacques Inghelram (get.) 

Nagezien 
door: 

De directeur  

Katrien Beullens 

 

De directeur a.i. 

Christophe Keppens 

14-11-2020 

 
 Katrien Beullens 
(get.)  

 
 

Goedgekeurd 
door: 

De directeur-generaal a.i. 

Jean-François Heymans 
16-11-2020 

 
 Jean-François Heymans 
(get.)  

 



PB 07 – FAQ (G-001) – REV 8 – 2020 - 2/9 

 
 

I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van 
operatoren, auditoren, ... aangaande de autocontrolegids dierenvoeders (G-001) 
en de toepassing van de autocontrole in de sector van dierenvoeder op te lijsten 
alsook de bijhorende antwoorden.  
 
Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de 
antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: 

o Audit 
o Activiteiten 
o Management 
o Traceerbaarheid 
o Producten 
o Lokalen 
o Uitrusting 
o HACCP 
o Goede praktijken 

 

II. NORMATIEVE REFERENTIES 
 

 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 encefalopathieën 
 

 Verordening EG nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor de 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 

 
 Richtlĳn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding 
 

 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders 

 
 Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch 
gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG 

 
 Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding 
 
 Verordening (CE) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 

januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne 
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 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen 
 
 Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 

juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 
80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 
93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG 
van de Commissie 

 
 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke 
bijproducten) 

 
 Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten 
en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde 
monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens 
krachtens 

 
 Koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen 

voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel 
 

 Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen 

 
 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 

 
 Koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden 

inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector 
 
 Koninklijk van 21 december 2006 besluit tot vaststelling van de voorwaarden 

voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde 
voeders 

 
 Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het 

gebruik van diervoeders 
 

 Ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende het in de handel brengen 
en het gebruik van diervoeders 

 
 Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de 

meldingsplicht in de voedselketen 
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III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN 
 
1. Termen en definities 
 
 Gids: autocontrolegids dierenvoeders (G-001)  

 
 Autocontrole: het geheel van maatregelen die door de exploitanten worden 

genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de 
productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: 

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; 
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de 

producten, waarvoor het Agentschap bevoegd is; 
- voldoen aan de voorschriften betreffende traceerbaarheid en 

toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften. 
 

2. Afkortingen 
 

 ACS: autocontrolesysteem 
 CA: correctieve acties 
 CCP: kritisch controle punt 
 CI: certificeringsinstelling 
 EU : Europese Unie 
 FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 GHP: Goede Hygiëne Praktijken 
 GMP: Good Manufacturing Practices 
 HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point 
 KB: Koninklijk besluit 
 LCE : Lokale controle-eenheid 
 MB: Ministerieel besluit 
 NC: non-conformiteit 
 NC A: non-conformiteit A 
 NC B: non-conformiteit B 
 PVA: punt van aandacht 
 VO: verordening 

 
3. Bestemmelingen 
 
Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van 
dierenvoeder.  
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IV. HISTORISCH OVERZICHT 
 

Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf 
PB 07 – FAQ (G-001) – REV 0 – 
2011 

Eerste versie van het document  20-04-2011 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 1 – 
2011 

Nieuwe vragen  05-07-2012 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 2 – 
2011 

Correctie van de wetgeving die 
van toepassing is 

 24-08-2012 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 3 – 
2011 

Correctie van vragen  25-04-2013 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 4 – 
2019 

Nieuwe vraag  19-04-2019 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 5 – 
2019 

Correctie van vragen  15-07-2019 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 6 – 
2019 

Correctie van een vraag  19-12-2019 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 7 – 
2020 

Schrappen van vraag  07-02-2020 

PB 07 – FAQ (G-001) – REV 8 – 
2020 

Correctie van een vraag   

    
    

 
Indien het niet de eerste versie van het document betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie aangeduid in rood 
opdat deze makkelijk terug te vinden zijn. De toevoegingen zijn onderlijnd en de verwijderde stukken zijn doorstreept.
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V. VRAAG/ANTWOORD 
 

A.  Activiteiten 
 

1.  
• Vraag   
 
Moet een fabrikant van diervoeders die zijn eigen producten ook vervoert 
specifiek de activiteit vervoer van diervoeders aan zijn LCE melden? 
 
• Antwoord   

 
Neen, in dat geval hangt de activiteit vervoer van diervoeders samen met de 
activiteit vervaardiging van diervoeders. 

 
2.  

• Vraag   
 
Moet een groothandelaar van diervoeders die zijn eigen producten ook 
vervoert specifiek de activiteit vervoer van diervoeders aan zijn LCE melden? 
 
• Antwoord   

 
Neen, in dat geval hangt de activiteit vervoer van diervoeders samen met de 
activiteit groothandel van diervoeders. 

 
3.  

• Vraag   
 
Heeft de activiteit « opslag van diervoeders » alleen betrekking op de opslag 
voor derden? 
 
• Antwoord   

 
Neen, een diervoederfabrikant die niet over voldoende plaats beschikt om 
zijn productie op te slaan op de plaats waar hij ze vervaardigt 
(vestigingseenheid 1) mag een deel van zijn productie opslaan op een 
andere plaats (vestigingseenheid 2) waarvoor hij een activiteit « opslag van 
diervoeders » meldt: PL31 Opslagbedrijf; AC125 Opslag buiten de 
kleinhandel; PR16 Diervoeders. 

 
4.  

• Vraag   
 
Moet de activiteit « opslag van diervoeders » worden gemeld in het geval van 
een groothandel in diervoeders? 
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• Antwoord   

 
Niet als de groothandelsactiviteit en de opslagactiviteit plaats vinden op 
dezelfde vestiging omdat in dat geval de activiteit opslag samenhangt met de 
activiteit groothandel. 

 
5.  

• Vraag   
 
Welke activiteitscode moet een operator gebruiken van wie de activiteit erin 
bestaat graan te drogen dat vervolgens door andere operatoren wordt 
gebruikt om dieren te voederen? 
 
• Antwoord   

 
Die activiteit moet worden beschouwd als opslag: PL31 Opslagbedrijf; AC125 
Opslag buiten de kleinhandel; PR16 Diervoeders. 
Let op! een fabrikant van diervoeders die zelf zijn graan droogt met het oog 
op verdere verwerking in eigen diervoeders moet deze specifieke activiteit 
niet melden want de activiteit "drogen" is gedekt door de fabricage – 
activiteit. 

 
6.  

• Vraag   
 
Welke activiteitscode moet een operator gebruiken van wie de activiteit erin 
bestaat graan te pletten dat vervolgens door andere operatoren wordt 
gebruikt om dieren te voederen? 
 
• Antwoord   

 
Die activiteit moet worden beschouwd als vervaardiging van grondstoffen: 
PL43 Fabrikant; AC39 Vervaardiging; PR96 Voedermiddelen. 

 
7.  

• Vraag   
 
Een mengvoederfabrikant maakt ook voormengsels, echter enkel om te 
verwerken in eigen mengvoeders. Moet de activiteit “productie van 
voormengsels” in dit geval gemeld worden? 
 
• Antwoord   

 
Er zijn 2 mogelijke situaties indien een bepaalde firma voormengsels 
fabriceert die enkel bestemd zijn om gebruikt te worden bij de eigen 
productie van mengvoeders: 

- ofwel gebruikt deze firma  bepaalde toevoegingsmiddelen  
waarvoor een specifieke erkenning nodig is om ze te mogen 
gebruiken / aankopen (vb coccidiostatica, groeibevorderende 
stoffen, koper, selenium, vitamine A, vitamine D)  ==> de activiteit 
"productie van voormengsels" moet aan de LCE gemeld worden: 
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 PL43 Fabrikant; AC39 Vervaardiging; PR124 
Voormengsels bereid met behulp van additieven zoals 
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 2 van de Verordening 
(EG) nr 183/2005, 

- ofwel gebruikt deze firma dergelijke toevoegingsmiddelen niet ==> 
de activiteit "productie van voormengsels" moet niet aan de LCE 
gemeld worden. 

 
8.  

• Vraag   
 
Moet een transporteur van diervoeders een activiteit “vervoer van 
diervoeders” melden? 
 
• Antwoord   

 
Ja. Indien de activiteit van de operator enkel “het vervoer van diervoeders” 
betreft, dan volstaat: PL84 Transportbedrijf; AC86 Vervoer; PR16 
Diervoeders.  

 
9.  

• Vraag   
 
Moet de operator die voor rekening van derden producten opslaat die 
bestemd kunnen zijn voor de voeding van dieren en voor de voeding van 
mensen een activiteit « opslag van diervoeders » melden of volstaat de 
activiteit « opslag van levensmiddelen »? 
 
• Antwoord   

 
Dat hangt af van de informatie die hij van zijn klant krijgt met betrekking tot 
de bestemming van de producten. 
Als zijn klant hem meedeelt dat de producten die hij opslaat beide 
bestemmingen zullen krijgen, moet hij beide activiteiten melden. 

 
10.  

• Vraag   
 
Heel wat levensmiddelenbedrijven hebben een nevenstroom die, al dan niet 
met een tussenstap, de bestemming diervoeder krijgt.  
Is er voor wat de competentie van het FAVV en de te gebruiken gids een 
verschil tussen nevenstromen die nog een verwerking moeten ondergaan en 
deze die geen verwerking meer dienen te ondergaan voordat ze geleverd 
mogen worden aan veehouders / diervoederbedrijven? 
 
• Antwoord   

 
Tot voor kort circuleerden sommige producten die door de 
levensmiddelenbedrijven worden geproduceerd, met inbegrip van de 
daarmee samenhangende te verwerken stromen, in België in het kader van 
de afvalwetgeving alvorens te worden gerecycleerd tot diervoeder. 
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Door een wijziging in de reglementering in 2018 vallen producten die bedoeld 
zijn voor het voederen van dieren niet langer onder de afvalstoffenwetgeving 
(Richtlijn 2008/98 – “afvalstoffenrichtlijn”). 
De Europese Commissie heeft in juli 2019 een interpretatief document 
gepubliceerd over het juridisch statuut van deze producten. Het document is 
te raadplegen via volgende link : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225
:TOC  
 
Conform Verordening (EG) nr. 767/2009, bijlage VIII, zijn dDe te verwerken 
behandelen voormalige levensmiddelen en nevenproducten (ex-te verwerken 
nevenstromen) zijn reeds diervoeders. 
Hierdoor vallen deze nevenstromen eveneens onder de competentie van het 
FAVV. Om te kunnen genieten van de voordelen van een gevalideerd 
autocontrolesysteem (reductie op de heffing, …) zouden deze activiteiten, 
gelinkt aan de te verwerken nevenstromen”diervoeders voor behandeling”, 
eveneens gunstig geauditeerd moeten worden. In november 2020 werd een 
omzendbrief van het FAVV gepubliceerd met daarin een verduidelijking 
wanneer een operator van de sector van de levensmiddelen eveneens een 
operator van de sector diervoeders is en waarvoor hij de voorwaarden 
verduidelijken voor de  een validatie van het autocontrolesysteem van de te 
verwerken nevenstromen”diervoeders voor behandeling” moet hebben. In de 
tussentijd is eEen overgangsmaatregel is van toepassing tot 31-12-2020.  

 
 

Overgangsmaatregel: 
In afwachting van de omzendbrief van het FAVVEr moet er geen audit 
uitgevoerd worden op de ”diervoeders voor behandeling” (te verwerken 
nevenstromen). Er moet echter reeds rekening mee worden gehouden dat na 
de wijziging van de “afvalstoffenrichtlijn” afvalstoffen niet langer als 
diervoeder kunnen worden gebruikt. 
 
Let op! De nevenstromen die geen verwerking behandeling dienen te 
ondergaan voordat ze in de diervoedersector worden gebruikt, werden reeds 
vóór de wijziging van bovengenoemde reglementering als voedermiddelen 
beschouwd. Daarom worden exploitanten van levensmiddelenbedrijven, die 
dergelijke producten in de handel brengen, beschouwd als exploitanten van 
diervoederbedrijven en moeten zij ervoor zorgen dat de voorschriften van de 
diervoederwetgeving worden nageleefd. De audits op deze stromen blijven 
bijgevolg noodzakelijk om te kunnen genieten van de voordelen van een 
gevalideerd ACS. 
 
Er dient te worden opgemerkt dat de omzendbrief twee maanden na de 
publicatie ervan van toepassing zal zijn. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225:TOC
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