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1. Doel
Verduidelijking van de interpretatie van erkenningsvoorwaarden en het informeren over de
erkenningsmodaliteiten voor opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet
voor menselijke consumptie bestemd zijn en onder de bevoegdheid van het FAVV vallen.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing voor opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide
producten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie, meer bepaald voor gebruik in
diervoeding (daaronder begrepen voeder voor gezelschapsdieren) en meststoffen of
bodemverbeteraars. Enkel deze bestemmingen vallen onder de bevoegdheid van het FAVV.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (diervoederhygiëneverordening).
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9
december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 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.

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 die
richtlijn.
3.2.

Andere

Overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

4. Definities en afkortingen
A) Afgeleide producten: producten die zijn verkregen door een of meer behandelingen,
omzettingen of verwerkingsfasen van dierlijke bijproducten;
B) Dierlijke bijproducten: dode dieren of delen van dieren, producten van dierlijke oorsprong of
andere producten die uit dieren zijn verkregen en die niet voor menselijke consumptie
bestemd zijn;
C) Dierlijkebijproductenwetgeving: verordening (EG) nr. 1069/2009 en zijn uitvoeringsverordening
(EU) nr. 142/2011;
D) FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
E) OCI: certificerings- en/of keuringsinstelling;
F) Oleochemie: de chemische bewerking van de afgeleide producten dierlijke oliën en vetten tot
basisgrondstoffen voor andere doeleinden dan biobrandstoffen;
G) Opslagbedrijf: een bedrijf waar dierlijke bijproducten of afgeleide producten fysiek worden
bewaard in vaste opslaginstallaties, verplaatsbare recipiënten of verpakkingen, onafhankelijk
of de bewaarnemer ook de eigenaar van de goederen is. Van deze definitie zijn uitgezonderd:
overslag, werkvoorraad voor de productie van goederen ter plaatse en opslag van de ter
plaatse geproduceerde goederen;
H) Overslag: het overladen van goederen van één transportmiddel naar een ander;
I)

PCE: Provinciale Controle-Eenheid.

5. Wie heeft een erkenning of registratie als opslagbedrijf van het FAVV
nodig?
De dierlijkebijproductenwetgeving legt een erkenning op aan alle opslagbedrijven die dierlijke
bijproducten opslaan, ongeacht de verdere bestemming die deze dierlijke bijproducten zullen krijgen.
Voor de opslag van afgeleide producten is een erkenning enkel nodig voor een beperkt aantal
bestemmingen, andere bestemmingen hebben een registratie nodig. Voor deze omzendbrief zijn het
gebruik als diervoeder en/of gebruik als organische meststof of bodemverbeteraar de enig relevante
bestemmingen (de andere bestemmingen vallen onder de bevoegdheid van andere overheden).
Onder de overeenkomst van 28 oktober 2005 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten was het FAVV enkel bevoegd voor
dierlijke bijproducten en afgeleide producten die de bestemming diervoeding of oleochemie hebben.
Een specifieke FAVV-erkenning voor opslagbedrijven van deze producten was enkel nodig indien de
producten van het opslagbedrijf exclusief richting bestemmingen werden verstuurd die onder de
bevoegdheid van het FAVV vielen. Wanneer eveneens andere bestemmingen mogelijk waren,
volstond een erkenning van de gewestelijke overheden. Met de ondertekening en publicatie van de
nieuwe overeenkomst van 16 januari 2014 is steeds een erkenning voor activiteiten die onder de
bevoegdheid van het FAVV vallen nodig, ongeacht of het opslagbedrijf al over een erkenning als
opslagbedrijf beschikt van andere bevoegde overheden.
Een andere verandering is dat met de nieuwe overeenkomst van 16 januari 2014 de bestemming
organische meststoffen of bodemverbeteraars niet langer onder de bevoegdheid van de gewestelijke
overheden valt, maar een bevoegdheid is van het FAVV. De enige uitzonderingen hier zijn
meststoffen of bodemverbeteraars met onverwerkte mest die nog steeds onder gewestelijke
bevoegdheid vallen. Ook valt de bestemming oleochemie niet langer onder een specifieke bevoegde
overheid en is het FAVV enkel bevoegd indien de oleochemische producten (vetderivaten) richting
diervoeder en/of organische meststoffen en bodemverbeteraars kunnen gaan (i.e. vetderivaten van
categorie 2 en 3 (categorie 2 is enkel toegelaten voor organische meststoffen en bodemverbeteraars
en niet voor diervoeder)).
Verordening (EG) nr. 1069/2009 voorziet wel in artikel 24, j), iii) een uitzondering op de eis tot
erkenning van opslagbedrijven van afgeleide producten die bestemd zijn om te worden gebruikt als
diervoeder indien deze bedrijven al erkend of geregistreerd zijn onder de
diervoederhygiëneverordening (EG) nr. 183/2005. Deze opslagbedrijven dienen echter steeds erkend,
toegelaten of geregistreerd te zijn onder de diervoederhygiëneverordening, waardoor deze
opslagbedrijven nooit erkend dienen te worden onder de dierlijkebijproductenwetgeving. Een
registratie van deze activiteit (opslag van afgeleide producten met bestemming diervoeding) blijft wel
noodzakelijk (zie activiteitenfiche ACT 280 op http://www.favvafsca.fgov.be/erkenningen/activiteiten/fiches/).
Een opslagbedrijf dat dierlijke bijproducten of afgeleide producten opslaat voor de bestemmingen
diervoeder en/of organische meststoffen en bodemverbeteraars zal met andere woorden steeds (i.e.
ongeacht eventuele erkenningen of registraties van andere overheden als opslagbedrijf) over een
erkenning of registratie als opslagbedrijf van het FAVV moeten beschikken.
Zoals uit de hierboven gegeven definitie van opslagbedrijf blijkt, valt overslag, het opslaan van een
werkvoorraad voor de productie van goederen ter plaatse en de opslag van de ter plaatse
geproduceerde goederen niet onder een erkenning als opslagbedrijf. Een producent van meststoffen

zal bv. geen aparte erkenning nodig hebben om de dierlijke grondstoffen op te slaan op zijn bedrijf
noch voor de opslag van zijn eindproducten, dit is immers inherent verbonden met de productie van
meststoffen. Wanneer de opslag van de werkvoorraad of de geproduceerde goederen op een andere
site dan de productie- of verwerkingsite gebeurt (ander VEN-nummer), is een erkenning van het
opslagbedrijf wel noodzakelijk.
Samenvattend hebben de volgende opslagbedrijven een erkenning of registratie van het FAVV nodig:
- Erkenning als opslagbedrijf van dierlijke bijproducten met bestemming diervoeding (met
inbegrip van voeder voor gezelschapsdieren) (zie activiteitenfiche ACT 282).
- Registratie als opslagbedrijf van afgeleide producten met bestemming diervoeding (zie
activiteitenfiche ACT 280).
- Erkenning als opslagbedrijf van afgeleide producten hetzij van grondstoffen voor meststoffen,
bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten of aanverwante producten, hetzij van de
meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten of aanverwante producten zelf
(activiteitenfiche in voorbereiding).
- Registratie als opslagbedrijf van gesmolten dierlijk vet van categorie 1-, 2- of 3-materiaal dat
bedoeld is om te worden verwerkt tot oleochemische vetderivaten (activiteitenfiche in
voorbereiding).

6. Interpretatie erkenningsvoorwaarden
6.1. Scheiding van de categorieën
Verordening (EU) nr. 142/2011 legt in bijlage IX, hoofdstuk III, afdeling 1 op dat “bedrijfsruimten en
voorzieningen waarin afgeleide producten van categorie 3–materiaal worden opgeslagen niet op
hetzelfde terrein zijn gelegen als bedrijfsruimten waarin afgeleide producten van categorie 1- of
categorie 2-materiaal worden opgeslagen, tenzij versleping wordt voorkomen door de ligging en het
beheer van de bedrijfsruimten, zoals door opslag in volledig gescheiden gebouwen”. Ook voor de
opslag van dierlijke bijproducten is er een soortgelijke vereiste in bijlage IX, hoofdstuk II, afdeling 1.
Om tegemoet te komen aan deze vereiste zijn gescheiden gebouwen of sites geen absolute
noodzaak, maar een volledige fysieke scheiding is dit wel. Dit houdt dus in dat de verschillende
categorieën gescheiden worden in de ruimte. Een scheiding in de tijd wordt niet geaccepteerd. De
opslagfaciliteiten (silo, leiding, pomp, …) zijn dus “dedicated” voor een bepaalde categorie van
producten. Andere producten dan dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. plantaardige oliën)
mogen in deze opslagfaciliteiten opgeslagen worden, zolang ze de categorisatie van daarna
opgeslagen dierlijke bijproducten of afgeleide producten niet in het gedrang brengen (bv. het opslaan
van een product met contaminanten brengt een hierop volgende opslag van categorie 3-vet in
gedrang). Om de scheiding van de verschillende categorieën op dezelfde site te garanderen, zullen de
verschillende opslagfaciliteiten in een bijlage aan de brief tot erkenning/registratie geïdentificeerd
worden alsook de categorie die in deze faciliteiten mag opgeslagen worden.
Indien de operator wenst de categorie van (een deel) van zijn opslagfaciliteiten te veranderen, dan
dient hij hiervoor een wijziging aan te vragen bij zijn PCE. Deze wijziging zal doorgevoerd worden na
een controle op de reiniging en desinfectie van de opslagfaciliteiten.
6.2. Categorie 3-materiaal voor diervoeder
Alle categorie 3-materiaal en de faciliteiten die in aanraking komen met categorie 3-materiaal
aanwezig bij bedrijven die beschikken over een erkenning als opslagbedrijf van dierlijke bijproducten
met bestemming diervoeding of een registratie als opslagbedrijf van afgeleide producten met

bestemming diervoeding dienen te voldoen aan de diervoederwetgeving, ongeacht het feit dat andere
bestemmingen eventueel ook tot de mogelijkheden behoren voor het aanwezige categorie 3materiaal.

7. Erkenningsmodaliteiten
Naast de standaardmodaliteiten voor de erkenningen en registraties afgeleverd door het FAVV, zijn de
onderstaande modaliteiten van toepassing op opslagbedrijven van dierlijke bijproducten of afgeleide
producten.
a) Wanneer de activiteit tijdelijk niet uitgevoerd wordt, maar de operator de erkenning wenst te
behouden heeft de operator twee mogelijkheden. Ofwel vraagt de operator de zogenaamde
“slapende erkenning” aan. Dit heeft als voordeel dat de erkenning behouden blijft zonder
gecontroleerd te worden en zonder de heffingen voor deze controles te betalen. De exploitant
moet de opschorting van zijn activiteiten schriftelijk aan de PCE melden, evenals de periode
van de voorziene inactiviteit. De maximum aanvaardbare periode van inactiviteit onder het
regime van slapende erkenning bedraagt 1 jaar. De exploitant moet de PCE schriftelijk
informeren over het opnieuw hernemen van de activiteiten. Als de periode van inactiviteit
onder het regime van slapende erkenning langer duur dan 1 jaar, zal de erkenning worden
ingetrokken. Een andere mogelijkheid is dat de erkenning gewoon actief blijft, zelfs zonder de
activiteit effectief uit te voeren. De exploitant dient hiervoor geen specifieke acties naar het
FAVV toe te ondernemen, maar het opslagbedrijf kan te allen tijde door het FAVV
gecontroleerd worden en retributies voor deze controles dienen betaald te worden. De
faciliteiten moeten bijgevolg blijven voldoen aan de erkenningseisen van een opslagbedrijf.
Het voordeel van dit tweede regime is dat de exploitant te allen tijde onmiddellijk de
mogelijkheid geeft goederen op te slaan en dat de erkenning na een periode van inactiviteit
van meer dan 1 jaar niet ingetrokken zal worden.
b) De erkenningen hebben geen beperkte geldigheid.
c) In de bijlage aan de brief tot erkenning/registratie zullen de opslagfaciliteiten geïdentificeerd
worden die onder de FAVV-erkenning/registratie vallen, alsook de categorie van de dierlijke
bijproducten of afgeleide producten die zich in deze faciliteiten mogen bevinden.
d) Indien de operator de categorie van de in de erkenning/registratie opgenomen
opslagfaciliteiten wenst te veranderen, dan kan dit enkel door een aanpassing van de
erkenning/registratie. Deze aanpassing zal zo snel als mogelijk uitgevoerd worden, in ieder
geval binnen de in het koninklijk besluit van 16 januari 2006 vermelde tijdspanne.
e) De kostprijs voor de aflevering van de initiële erkenning en elke wijziging van de erkenning
wordt bepaald in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 november 2005 bijlage 3.
Indien er voor het bekomen, aanpassen of behouden van de registratie bezoeken ter plaatse
moeten uitgevoerd worden, dan wordt dit beschouwd als een ‘prestatie die gebeurt op vraag
van de operator’ (artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2005) welke getarifeerd
worden volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 november 2005.

8. Bijlagen
Geen.
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