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Korte omschrijving Controlepunt invoer diervoeder (middelen van plantaardige oorsprong) 
 Beschrijving Code 
Plaats Controlepunt PL102 
Activiteit Invoer of handelsverkeer IN AC46 
Product Dierenvoerders van niet dierlijke oorsprong PR222 
E/T/R Toelating 19.1 
Formaat n° E/T AER/PCE/XXXXXX  
Autocontrolegids Autocontrolegids Dierenvoeders  

Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-
toelevering 

G-001, G-038 

Invoercontrole van bepaalde dierenvoeders van niet-dierlijke oorsprong (zie Verordeningen 669/2009 en 
884/2014). 
In Verordeningen 669/2009 en 884/2014 wordt er gesproken van APB (Aangewezen Punt van Binnenkomst) 
/ API (Aangewezen Punt van Invoer). 
Het hierboven genoemde controlepunt is gesitueerd op een specifiek adres in het douanegebied van het 
betrokken APB / API. 
Dit controlepunt moet de voorwaarden met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne die in de 
Verordeningen 669/2009 en 884/2014 worden voorgeschreven, respecteren : zie CL IEC 2511. 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
/ 
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) 
/ 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
/ 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
Toelating - 19.1 : Controlepunt bij de invoerder van dierenvoerders en levensmiddelen van niet 
dierlijke oorsprong 
PL102 Controlepunt 
AC46 Invoer of handelsverkeer IN 
PR140 Producten van niet dierlijke oorsprong 
 
 
Toelating - 1.2 : Inrichtingen voor de productie, de verwerking en het in de handel brengen van 
voedingsmiddelen 
PL31 Opslagbedrijf 
AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de detailhandel  
PR52 Levensmiddelen 
 
PL31 Opslagbedrijf 
AC84 Diepgevroren of gekoelde opslag buiten de detailhandel  
PR52 Levensmiddelen 
 
PL25 Verpakkingsbedrijf 
AC20 Onmiddellijke verpakking 
PR52 Levensmiddelen 
 
 
Erkenning - 15.2 : Erkende inspectieplaats 
PL47 Groothandelaar 
AC117 Fytosanitaire controles bij invoer 
PR126 Product niet gespecificeerd 
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Activiteit(en) niet onderworpen aan erkenning / toelating 
PL84 Transportbedrijf 
AC87 Vervoer op omgevingstemperatuur 
PR52 Levensmiddelen 
 
PL84 Transportbedrijf 
AC86 Vervoer 
PR16 Diervoeders 
 
PL31 Opslagbedrijf 
AC125 Opslag buiten de detailhandel 
PR16 Diervoeders 
 
PL31 Opslagbedrijf 
AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de detailhandel 
PR29 Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders 
 
Reglementaire basis 
Koninklijk besluit van 16/01/2006 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. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 
controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn. 
Verordening (EG) Nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 
882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de 
invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van 
Beschikking 2006/504/EG. 
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van 
bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde 
landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1152/2009. 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
/ 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Niet verplicht. CL te gebruiken in voorkomend geval : CL IEC 2511. 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
De producten moeten bij het controlepunt onder douanetoezicht geplaatst kunnen worden. 
Autocontrole 
Gids G-001 vanaf versie 1. 
Gids G-038 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
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. 
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