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Korte omschrijving Veiling fokpaarden 

 Beschrijving Code 

Plaats Veiling (landbouwhuisdieren) PL95 

Activiteit Maandelijks veilen AC120 

Product Fokpaarden PR227 

E/T/R Toelating 12.4.3 

Formaat n° E/T AER/<PCE>/000000  

Autocontrolegids Geen gids -  

Elke inrichting waar fokpaarden worden verzameld om verhandeld te worden onder de vorm van een veiling. 
Deze toelating betreft veilingen met een frequentie van maximaal één keer per maand die beschouwd 
worden als niet-commerciële verzamelingen van fokpaarden. 
Om een internationale veiling van fokpaarden te organiseren dient de veiling plaats te grijpen in een erkende 
inrichting van een verzamelcentrum klasse 1 (ACT 407) of klasse 2 (ACT 404). 

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) 

ACT 415: Veiling fokrunderen 
PL 95 : Veiling (landbouwhuisdieren) 
AC 120 : Maandelijks veilen 
PR 225 : Fokrunderen 
 
ACT 416: Veiling fokvarkens 
PL 95 : Veiling (landbouwhuisdieren) 
AC 120 : Maandelijks veilen 
PR 226 : Fokvarkens 

Reglementaire basis 

KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande 
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
KB van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van 
landbouwhuisdieren. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

In voorkomend geval, een bewijs van toelating van de lokale autoriteit indien de verzameling plaatsgrijpt op 
de openbare weg. 
Een document met vermelding van de data, frequentie, locatie van de verzameling, een schatting van het 
aantal deelnemers en het aantal deelnemende dieren en de capaciteit van de verzameling per diersoort. 
Het huishoudelijk reglement. 
Kopij(en) van de contracten met dierenartsen. 
In voorkomend geval, de bijkomende sanitaire voorwaarden voor deelname aan de verzamelingen. 

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 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

De aanvraag dient minimum 3 maanden voor de eerste veiling ingediend te worden bij het FAVV en is geldig 
voor 12 maanden. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
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Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatie sector = groothandel. 
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal 
tewerkgestelde personen. 

 


