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Korte omschrijving  

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Houden AC28 

Product Pluimvee voor de productie van foie gras PR194 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie G-040 

Onder een bedrijf met pluimvee verstaat men elke locatie (aan een adres verbonden) waar een aantal vogels 
in gevangenschap gehouden worden of opgekweekt worden voor ofwel de productie van vlees, ofwel de 
productie van eieren. 
Deze plaatsen dienen voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen 
(www.dgz.be) of ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification animale (www.arsia.be). Voor 
alle pluimvee start deze registratie vanaf 200 stuks. 
 
Registratie is verplicht voor elke locatie waar eenden en/of ganzen gedwangvoederd worden. Deze methode 
wordt toegepast voor productie van foie gras. 
Het dwangvoederen (“gavage”) is een kunstmatige voedertechniek die bij eenden en ganzen ten hoogste 
respectievelijk 14 en 21 dagen toegepast kan worden.  

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

Boerderij – Pluimvee type vlees (toelating 10.2) – PRI ACT 59 
PL42 : Landbouwbedrijf 
AC28:  Houden  
PR183: Gebruikspluimvee type vlees (>=200) 

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) 

Boerderij - slachten van pluimvee voor foie gras (erkenning 1.1.3) – PRI ACT156 
PL42: Landbouwbedrijf  
AC2 : Slachten en uitslachten  
PR194 : Pluimvee voor de productie van foie gras 
 
Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (erkenning 8.5) – PRI ACT200 
PL42: Landbouwbedrijf  
AC43 : Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf  
PR13: Mengvoeders met gebruikmaking voor additieven of voormengsels die additieven bevatten andere 
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005 
 
Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating 8.5) – PRI ACT201 
PL42: Landbouwbedrijf  
AC43 : Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf  
PR12: Mengvoeders met gebruikmaking voor additieven of voormengsels die additieven bevatten andere 
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005 
 
Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten (toelating 8.6) – PRI ACT199 
PL42 : Landbouwbedrijf – Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf  
AC43: Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf 
PR8 :Mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de bijlage 
IV, punt II.A. van de Verordening (EG) nr. 999/2001 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

Slachthuis pluimvee (erkenning 1.1.1) – PRI ACT159 

http://www.dgz.be/
http://www.arsia.be/
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PL1: Slachthuis  
AC2: Slachten en uitslachten 
PR180 : Pluimvee 
 

Uitsnijderij pluimvee (erkenning 1.1.2) – TRA ACT112 
PL5: Uitsnijderij 
AC24: Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken  
PR180 : Pluimvee 

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. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Aanvraagformulier om als gespecialiseerd gavagebedrijf te worden erkend 
Vlaamse Gewest: 
http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/aanvraag_erkenning_gavage_lne_0.pdf 
 
 
Waalse Gewest: 
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/breedinganimals/farma
nimals/ formulaire de déclaration 

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

Checklist PRI 2398 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

Gids G-040 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 : primaire productie 
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