FAVV ACTIVITEITENBOOM BOOD

vers. 2.2 dec 09

Overzicht sectoren, plaatsen, activiteiten en producten

10000000 Sector toelevering aan de landbouw
SSEC Code SSEC Omschr. - Descr. NL

11004000

11004000

11004000

11004000

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

11014000

11014000

11014000

11014000

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

10

11

12

13

Samengestelde meststoffen

Meststoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

E

13.1

Bereider of fabrikant van: samengestelde
meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van
meststoffen voor bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en
substraatteelt, producten samengesteld
geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan
dierlijke oorsprong, gemengde organische
bodemverbeterende middelen

13.1

Bereider of fabrikant van: samengestelde
meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van
meststoffen voor bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en
substraatteelt, producten samengesteld
geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan
dierlijke oorsprong, gemengde organische
bodemverbeterende middelen

13.1

Bereider of fabrikant van: samengestelde
meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van
meststoffen voor bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en
substraatteelt, producten samengesteld
geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan
dierlijke oorsprong, gemengde organische
bodemverbeterende middelen

13.1

Bereider of fabrikant van: samengestelde
meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van
meststoffen voor bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en
substraatteelt, producten samengesteld
geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan
dierlijke oorsprong, gemengde organische
bodemverbeterende middelen

13.1

Bereider of fabrikant van: samengestelde
meststoffen, mengstoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten, mengsels van
meststoffen voor bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en
substraatteelt, producten samengesteld
geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan
dierlijke oorsprong, gemengde organische
bodemverbeterende middelen

E

Mengsels van meststoffen voor de
bereiding van voedingsoplossingen voor E
hydrocultuur en substraatteelt

Producten samengesteld geheel of
gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke
oorsprong

E

11004000

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

11014000

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

14

Gemengde organische
bodemverbeterende middelen

11004000

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

11014000

Inrichting voor de vervaardiging van meststoffen,
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
of de productie van zuiveringsslib

Vervaardiging van meststoffen,
11014000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

15

Andere meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
R
zuiveringsslib

Registratie

11004000

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

11024000

Inrichting voor bereiding van grondstoffen voor de
Productie van grondstoffen voor de
vervaardiging van meststoffen,
vervaardiging van meststoffen,
11014010
bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten de
bodemverbeterende middelen,
productie van zuiveringsslib
teeltsubstraten en zuiveringsslib

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

11004000

Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
zuiveringsslib

11044000

Groothandel in meststoffen, bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten of zuiveringsslib

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

last renew: 2/02/2010

Groothandel in meststoffen,
11074000 bodemverbeterende middelen,
teeltsubstraten en zuiveringsslib

E
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24002050

Dierlijke productie (primaire
producten niet bestemd voor
consumptie)

24362051

Pluimveeselectiebedrijf

24012051 Productie van broedeieren

0

Product niet gespecificeerd

T

10.1

Pluimveeselectiebedrijven,
pluimveevermeerderingsbedrijven en
broederijen

24002050

Dierlijke productie (primaire
producten niet bestemd voor
consumptie)

24372051

Pluimveevermeerderingsbedrijf

24012051 Productie van broedeieren

0

Product niet gespecificeerd

T

10.1

Pluimveeselectiebedrijven,
pluimveevermeerderingsbedrijven en
broederijen

25002700

Jacht

25012700

Jacht

25012700 Vangst van vrij wild

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

25002700

Jacht

25022700

Wildpark

25082700 Houden van vrij wild (in park)

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

26003200

Visserij

26013200

Visserijvaartuig

Het vangen van visserijproducten (op een
26013200 visservaartuig) en de daarmee
samenhangende bewerkingen

0

Product niet gespecificeerd

T

26003200

Visserij

27073100

Put en take-visbedrijf

26023200 Recreationeel vissen

0

Product niet gespecificeerd

R

27003100

Aquacultuur

27013100

Kwekerij

27013100 Kweken van aquacultuurdieren

51

Vissen

T

18.b.1.

Kwekerij van aquacultuur-vissen en/of
-schaaldieren

27003100

Aquacultuur

27013100

Kwekerij

27013100 Kweken van aquacultuurdieren

52

Schaaldieren

T

18.b.1.

Kwekerij van aquacultuur-vissen en/of
-schaaldieren

Kwekerij

Kweken van aquacultuurdieren met
27013110 bestemming een lidstaat, een gebied of een
compartiment vrij van ziekten

52

Schaaldieren

E

56

Weekdieren

T

18.a.1. Productiegebied van weekdieren

27003100

Aquacultuur

27013100

27003100

Aquacultuur

27013100

Kwekerij

Kweken van aquacultuurdieren met
27013110 bestemming een lidstaat, een gebied of een
compartiment vrij van ziekten

27003100

Aquacultuur

27033100

Productiegebied (weekdieren)

27023100 Kweken of verzamelen van weekdieren

2.b.1

Kwekerij voor aquacultuur-vissen en/of
-schaaldieren die bestemd zijn om te
worden binnengebracht in een lidstaat,
een gebied of een compartiment die/dat
vrij is van ziekte handel brengen)

2.b.1

Kwekerij voor aquacultuur-vissen en/of
-schaaldieren die bestemd zijn om te
worden binnengebracht in een lidstaat,
een gebied of een compartiment die/dat
vrij is van ziekte handel brengen)

Weekdieren

E

0

Product niet gespecificeerd

E

2.a.3

Tijdelijk onderbrengen voor het slachten,
27013311 zonder voeren, van wilde waterdieren of
aquacultuurdieren

51

Vissen

T

Plaats voor het tijdelijk onderbrengen, voor
18.b.3. het slachten en zonder voeren, van wilde
of aquacultuur- vissen en/of -schaaldieren

Plaats voor het tijdelijk onderbrengen

Tijdelijk onderbrengen voor het slachten,
27013311 zonder voeren, van wilde waterdieren of
aquacultuurdieren

52

Schaaldieren

T

Plaats voor het tijdelijk onderbrengen, voor
18.b.3. het slachten en zonder voeren, van wilde
of aquacultuur- vissen en/of -schaaldieren

27093100

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
27013312 sierdoeleinden met de bedoeling ze in de
handel te brengen

53

Sierweekdieren

T

18.b.2.

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren

Aquacultuur

27093100

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
27013312 sierdoeleinden met de bedoeling ze in de
handel te brengen

54

Siervissen

T

18.b.2.

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren

Aquacultuur

27093100

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
27013312 sierdoeleinden met de bedoeling ze in de
handel te brengen

55

Sierschaaldieren

T

18.b.2.

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
sierdoeleinden met bestemming een lidstaat,
27013313
een gebied of een compartiment vrij van
ziekten

E

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren die bestemd
2.b.2. zijn om te worden binnengebracht in een
lidstaat, een gebied of een compartiment
die/dat vrij is van ziekte

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
sierdoeleinden met bestemming een lidstaat,
27013313
een gebied of een compartiment vrij van
ziekten

E

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren die bestemd
2.b.2. zijn om te worden binnengebracht in een
lidstaat, een gebied of een compartiment
die/dat vrij is van ziekte

Open voorziening

Houden van waterdieren voor
sierdoeleinden met bestemming een lidstaat,
27013313
een gebied of een compartiment vrij van
ziekten

E

Open voorziening voor sier-weekdieren,
-vissen en/of -schaaldieren die bestemd
2.b.2. zijn om te worden binnengebracht in een
lidstaat, een gebied of een compartiment
die/dat vrij is van ziekte

Aquacultuur

27033100

Productiegebied (weekdieren)

27003100

Aquacultuur

27043100

Heruitzettingsgebied (weekdieren)

27013140

27003100

Aquacultuur

27083100

Plaats voor het tijdelijk onderbrengen

27003100

Aquacultuur

27083100

27003100

Aquacultuur

27003100

27003100

27003100

E

Registratie

56

27003100

27003100

Vissen

visserijvaartuig

Productiegebied van weekdieren die
bestemd zijn om te worden
2.a.4. binnengebracht in een lidstaat, een gebied
of een compartiment die/dat vrij is van
ziekte

Kweken of verzamelen van weekdieren met
27023110 bestemming een lidstaat, een gebied of een
compartiment vrij van ziekten

27003100

51

3.1

Aquacultuur

Aquacultuur

Aquacultuur

last renew: 2/02/2010

27093100

27093100

27093100

Het heruitzetten van levende tweekleppige
weekdieren

53

54

55

Sierweekdieren

Siervissen

Sierschaaldieren

heruitzettingsgebied

P 8 / 23

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

51

Vissen

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

52

Schaaldieren

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

53

Sierweekdieren

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

54

Siervissen

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

55

Sierschaaldieren

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27103100

Voorziening waar waterdieren worden gehouden

27013314

Houden van waterdieren zonder de
bedoeling ze in de handel te brengen

56

Weekdieren

R

Registratie

27003100

Aquacultuur

27113100

Quarantainefaciliteit

27043100

In quarantaine plaatsen van
aquacultuurdieren

0

Product niet gespecificeerd

E

11.6.

Quarantainefaciliteit voor
aquacultuurdieren

30000000 Sector verwerking
SSEC Code SSEC Omschr. - Descr. NL

ACT PL
Code - Code ACT PL Omschr. - Descr. NL
Lieu Activité

ACT Code ACT Omschr. - Description NL

ACT
PR
ACT PR Omsch. - description NL
Code

ERK
Vorm - ERK
Forme Code
NL

ERK Code Omschr. - Descr. NL

0

Product niet gespecificeerd

T

1.2

Inrichtingen voor de productie, de
verwerking en het in de handel brengen
van voedingsmiddelen

31065100 Industrieel malen van granen

0

Product niet gespecificeerd

T

1.2

Inrichtingen voor de productie, de
verwerking en het in de handel brengen
van voedingsmiddelen

Ambachtelijke maalderij

31065111 Ambachtelijk malen van granen

0

Product niet gespecificeerd

T

1.2

Inrichtingen voor de productie, de
verwerking en het in de handel brengen
van voedingsmiddelen

Uitsnijderij

32135200 Vervoer van vlees en afgeleide producten

0

Product niet gespecificeerd

R

25

Pluimvee

E

1.1.2

uitsnijderijen

31005100

Producten van plantaardige
oorsprong

31015100

Verwerkingsinrichting (plantaardige producten)

31015100

31005100

Producten van plantaardige
oorsprong

31055100

Industriële maalderij

31005100

Producten van plantaardige
oorsprong

31065100

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Vervaardiging van producten van
plantaardige oorsprong

Registratie

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
32405200
onmiddellijk verpakken van vers vlees

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

26

Runderen

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

27

Varkens

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

29

Schapen en geiten

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

30

Wild

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

31

Lagomorfen

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

32

Loopvogels

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

32405200

Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw)
onmiddellijk verpakken van vers vlees

33

Eenhoevigen

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

Uitsnijden van koppen van runderen ouder
32409421 dan 12 maanden die gespecificeerd
risicomateriaal bevatten

0

Product niet gespecificeerd

E

1.1.2

uitsnijderijen

32005200

Vlees en afgeleide producten

32025200

Uitsnijderij

Ontvangst van vers varkensvlees vanuit een
32925215 slachthuis waarbij afgeweken wordt van
bepaalde temperatuursvoorschriften

0

Product niet gespecificeerd

T

2.4

32005200

Vlees en afgeleide producten

32045200

Wildbewerkingsinrichting

32135200 Vervoer van vlees en afgeleide producten

0

Product niet gespecificeerd

R

32005200

Vlees en afgeleide producten

32045200

Wildbewerkingsinrichting

32945200

0

Product niet gespecificeerd

E

32005200

Vlees en afgeleide producten

32055200

Inrichting voor gehakt vlees

32135200 Vervoer van vlees en afgeleide producten

0

Product niet gespecificeerd

R

32005200

Vlees en afgeleide producten

32055200

Inrichting voor gehakt vlees

32505230

25

Pluimvee

E

last renew: 2/02/2010

Prepareren van wild en vlees dat is
verkregen van de jacht

Vervaardigen of (opnieuw) onmiddellijk
verpakken van gehakt vlees

Uitsnijderijen voor de ontvangst van vers
vlees van varkens
Registratie

1.1.4

wildbewerkingsinrichtingen
Registratie

1.1.5

inrichting voor de vervaardiging van
gehakt vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees
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34005350

35005400

Eiproducten

Visserij- en aquacultuurproducten

34045350

Vervaardigen van levensmiddelen op basis
Inrichtingen voor de verwerking en het in de
van rauwe eieren voor zover deze
handel brengen van levensmiddelen op basis van 34035350 levensmiddelen niet bestemd zijn voor
rauwe eieren
rechtstreekse levering aan de
eindverbruiker.

0

Product niet gespecificeerd

E

5.3

Inrichtingen voor de verwerking en het in
de handel brengen van levensmiddelen op
basis van rauwe eieren

35015400

Vriesvaartuig

Op een vaartuig invriezen van
visserijproducten, eventueel na verbloeden,
35045440
koppen, strippen , verwijdering van vinnen
en zo nodig (onmiddellijk) verpakken ervan

0

Product niet gespecificeerd

E

3.2

vriesvaartuig

0

Product niet gespecificeerd

E

3.1

fabrieksvaartuig

3.7

herverpakkingscentrum (visserijproducten)

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35025400

Fabrieksvaartuig (enkel verwerking)

Op een vaartuig fileren, in moten verdelen,
stropen, schalen en schelpen verwijderen,
35035440
hakken en/of verwerken en onmiddellijk
verpakken van visserijproducten

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35035400

Herverpakkingscentrum (vis)

35115400

Opnieuw bijeenbrengen en/of opnieuw
verpakken van visserijproducten

0

Product niet gespecificeerd

E

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35035400

Herverpakkingscentrum (vis)

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35045400

Inrichting voor de bewerking van
visserijproducten

35015420

Vervaardigen en (opnieuw) onmiddellijk
verpakken van bewerkte visserijproducten

0

Product niet gespecificeerd

E

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35045400

Inrichting voor de bewerking van
visserijproducten

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35055400

Inrichting voor de verwerking van
visserijproducten

35025440

Vervaardigen en (opnieuw) onmiddellijk
verpakken van verwerkte visserijproducten

0

Product niet gespecificeerd

E

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35055400

Inrichting voor de verwerking van
visserijproducten

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35075400

Koel- en vrieshuis (vis)

Gekoeld of diepgevroren opslag van visserij35055400 en aquacultuurproducten buiten de
detailhandel

0

Product niet gespecificeerd

E

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35075400

Koel- en vrieshuis (vis)

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35085400

Visafslag

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

Registratie

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35085400

Visafslag

35995401

Uitstallen van visserijproducten met het oog
op de verkoop aan operatoren

0

Product niet gespecificeerd

E

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35095424

Verzendingscentrum

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35095424

Verzendingscentrum

35995402

Hanteren van levende tweekleppige
weekdieren door ontvangst, verwatering,
wassen, reinigen, groottesortering en
(onmiddellijke) verpakking

0

Product niet gespecificeerd

E

2.a.1

verzendingscentrum

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35105400

Zuiveringscentrum (weekdieren)

35995403

Zuiveren van levende tweekleppige
weekdieren

0

Product niet gespecificeerd

E

2.a.2

zuiveringscentrum

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35115400

Inrichting voor de bewerking/verwerking van
aquacultuurdieren

35025400

Slachten van aquacultuurdieren om ziekten
te bestrijden en de vervaardiging,
verpakking of herverpakking van bereide of
verwerkte aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

E

3.8.

Inrichting voor slachting,
bewerking/verwerking van
aquacultuurdieren die afkomstig zinjzn van
haarden van ziekte

35005400

Visserij- en aquacultuurproducten

35505400

Inrichting voor het vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

35125400

Vervoer van visserij- en
aquacultuurproducten

0

Product niet gespecificeerd

R

36005500

Andere dierlijke producten voor
menselijke consumptie

36015500

Inrichting voor de bereiding van kikkerbillen

36015500 Bereiding van kikkerbillen of slakken

0

Product niet gespecificeerd

E

6.1

inrichting voor de bereiding van
kikkerbillen of slakken

36005500

Andere dierlijke producten voor
menselijke consumptie

36025500

Inrichting voor de bereiding van slakken

36015500 Bereiding van kikkerbillen of slakken

0

Product niet gespecificeerd

E

6.1

inrichting voor de bereiding van
kikkerbillen of slakken

36005500

Andere dierlijke producten voor
menselijke consumptie

36035500

Inrichtingen voor de gekoelde en diepgevroren
opslag van kikkerbillen en slakken

Gekoelde of diepgevroren opslag van
36025500 kikkerbillen en slakken buiten de
detailhandel

0

Product niet gespecificeerd

E

6.2

Inrichtingen voor de gekoelde opslag van
kikkerbillen en slakken

37005600

Bijproducten van dierlijke
oorsprong voor menselijke
consumptie

37025600

Verzamelcentrum

Opslag van grondstoffen voor de
37045697 vervaardiging van gelatine of collageen
bestemd voor menselijke consumptie

0

Product niet gespecificeerd

T

7.2

verzamelcentrum en leerlooierij

37005600

Bijproducten van dierlijke
oorsprong voor menselijke
consumptie

37045600

Inrichting die grondstoffen verzamelt, opslaat en
verwerkt tot gesmolten dierlijke vetten en kanen

Verzamelen en/of verwerken van
37015630 grondstoffen voor de productie van
gesmolten dierlijke vetten en kanen

0

Product niet gespecificeerd

E

1.2.2

inrchting die grondstoffen verzamelen,
opslaan en verwerken tot gesmolten
dierlijke vetten en kanen

37005600

Bijproducten van dierlijke
oorsprong voor menselijke
consumptie

37055600

Inrichting voor de behandeling van magen,
blazen en darmen

37015680

0

Product niet gespecificeerd

E

1.2.3

inrichting voor de behandeling van magen,
darmen en blazen

last renew: 2/02/2010

Behandelen en (opnieuw) onmiddellijk
verpakken van darmen, blazen en magen

Registratie
3.4

inrichting die visserijproducten bewerkt
Registratie

3.5

inrichting die visserijproducten verwerkt
Registratie

3.6

3.3

koel -en vrieshuizen (visserijproducten)

visafslag
Registratie

Registratie
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