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Korte omschrijving Biodieselproducent met bijproducten voor feed 
 Beschrijving Code 
Plaats Producent PL76 
Activiteit Productie AC64 
Product Voedermiddelen afkomstig van de productie van biodiesel PR203 
E/T/R Erkenning 8.14 
Formaat n° E/T AER/<UPC>/000000  
Autocontrolegids Autocontrolegids Dierenvoeders G-001 
Elke biodieselproducent die een afgeleid product van de biodieselverwerking als voedermiddel (bestemming 
diervoeding) op de markt brengt. Het betreft hier de verwerking van dierlijk vet of plantaardige oliën. 
 
Bij de biodieselproductie ontstaan onder andere glycerol (glycerine) en vetzuren. 
Hoewel de dioxinemonitoring niet van toepassing is op glycerol, dient ook de biodieselproducent die enkel de 
glycerine fractie als diervoeder verkoopt, erkend te worden.  
 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT 
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) 
(Onmiddellijke) verpakking, opslag en vervoer voor eigen rekening van voedermiddelen afkomstig van de 
productie van biodiesel. 
 
Groothandel en detailhandel van voedermiddelen afkomstig van de productie van biodiesel. 
 
Vervoer en opslag van grondstoffen voor de vervaardiging van voedermiddelen afkomstig van de productie 
van biodiesel. 
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) 
NVT 
Reglementaire basis 
K.B. 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.
 
K.B. van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen 
in de diervoedersector. 
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 producten die de operator wenst te gebruiken en een voorstel van etiket 
van de eindproducten die hij wenst te vervaardigen/verhandelen. 
 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Verplicht. 
 

 Nog geen erkenning, eerste inspectiebezoek voor toekenning voorwaardelijke erkenning: 
checklist: 
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur). 
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 Reeds voorwaardelijke erkenning, volgend inspectiebezoek voor toekenning definitieve erkenning:  

checklists: 
TRA 2465 – Infrastructuur en hygiëne (alle items) 
TRA 2447 – Autocontrole 
TRA 2513 – Traceerbaarheid 
TRA 2004 – Meldingsplicht 
TRA 2287 – Verpakking en etikettering 
 

http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp  
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
 http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
GEEN 
Autocontrole 
Gids G-001 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 
Facturatiesector = toelevering landbouw – diervoeders: producenten van diervoeders. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  in functie van het geproduceerd tonnage. 

 
 


