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Korte omschrijving Visvijver 

 Beschrijving Code 

Plaats Put en take-visbedrijf PL68 

Activiteit Recreationeel vissen AC58 

Product Aquacultuurvissen PR115 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Geen gids  

Vijvers of andere installaties waarin de populatie aquacultuurdieren in stand gehouden wordt met als enig 
doel de hengelsport; het uitzetten van de vis gebeurt met aquacultuurdieren.  
Niet van toepassing voor een particulier die een vijver heeft en daarin forel uitzet om te 
kunnen vissen met familie of vrienden.  

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) 

NVT 

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) 

PL45 : Kwekerij 
AC28 : Houden 
PR115 : Aquacultuurvissen 
 
PL45 : Kwekerij 
AC28 : Houden 
PR49 : Aquacultuurschaaldieren 
 
PL45 : Kwekerij 
AC31 : Kweken met bestemming een lidstaat, een gebied of een compartiment vrij van ziekten 
PR115 : Aquacultuurvissen 
 
PL45 : Kwekerij 
AC31 : Kweken met bestemming een lidstaat, een gebied of een compartiment vrij van ziekten  
PR49 : Aquacultuurschaaldieren 
 
PL92 : Eetgelegenheid 
AC66 : Productie en distributie 
PR152 : Maaltijden 
 
PL12 : Drankgelegenheid 
AC30 : Distributie  
PR38 : Dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden 

Reglementaire basis 

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 9 november 2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren 
en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT 
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Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

NVT 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector: voor deze activiteit is de FAVV heffing niet verschuldigd. 

 

 


