Bijlage II - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een
erkenning door het Agentschap
1.Vlees en verwerkte producten van vlees
1.1. Vlees
Code
1.1.1.

Inrichtingen
Slachthuizen

1.1.2.

Uitsnijderijen

1.1.3.

Slachtlokalen
landbouwbedrijven

1.1.4.

Wildbewerkingsinrichtingen

1.1.5.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
gehakt
vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees

op

Activiteiten
Het slachten en uitslachten van dieren die tot één van de
volgende diersoorten behoren en waarvan het vlees
bestemd is voor menselijke consumptie:
- runderen
- varkens
- schapen
- geiten
- eenhoevigen
- pluimvee
- lagomorfen
- loopvogels
- gekweekt wild
, met uitzondering van de operatoren die uitsluitend als
dienstverlening pluimvee slachten waarvan het vlees
bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de eigenaar
en van zijn gezin.
Het uitsnijden, uitbenen, alsook het onmiddellijk verpakken
of opnieuw onmiddellijk verpakken van vers vlees.
Het uitsnijden van koppen van runderen ouder dan 12
maanden die gespecificeerd
risicomateriaal bevatten.
Het slachten en al dan niet gedeeltelijk uitslachten, met het
oog op direct vervoer naar een slachthuis of een daartoe
erkende inrichting, van gekweekt wild en pluimvee voor de
productie van foie gras.
Het prepareren van wild en vlees dat is verkregen van de
jacht met het oog op het in de handel brengen ervan.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of opnieuw
onmiddellijk verpakken van gehakt vlees, vleesbereidingen
en separatorvlees.

1.2. Verwerkte producten voor menselijke consumptie
Code
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
vleesproducten
Inrichtingen
die
grondstoffen verzamelen,
opslaan en verwerken
tot
gesmolten
dierlijke
vetten en kanen
Inrichtingen
voor
de
behandeling van magen,
darmen en blazen
Inrichtingen die gelatine
vervaardigen
Inrichtingen die collageen
vervaardigen
Inrichtingen
die
bloed

Activiteiten
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken
onmiddellijk verpakken van vleesproducten.

of

opnieuw

Het verzamelen en/of verwerken van grondstoffen voor de
productie van gesmolten dierlijke vetten en kanen, het verder
verwerken en/of desgevallend raffineren, onmiddellijk
verpakken of opnieuw onmiddellijk verpakken van
voornoemde producten.
Het behandelen, onmiddellijk verpakken of opnieuw
onmiddellijk verpakken van magen, darmen en blazen.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of
onmiddellijk verpakken van voedingsgelatine.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of
onmiddellijk verpakken van voedingscollageen.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of

opnieuw
opnieuw
opnieuw

1.2.7.

1.2.8.

verwerken.
Inrichtingen
die
vleesextracten
vervaardigen
Inrichtingen
voor
het
raffineren
van
dierlijke
vetten

onmiddellijk verpakken van bloed of bloedproducten.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of opnieuw
onmiddellijk verpakken van vleesextracten.
Het raffineren van dierlijke vetten.

2. Aquacultuurdieren
a. Weekdieren
Code
2.a.1.

Inrichting
Verzendingscentra

2.a.2.

Zuiveringscentra

2.a.3.

Heruitzettingsgebieden

2.a.4.

Productiegebieden

Activiteiten
Hanteren van voor menselijke consumptie geschikte
levende tweekleppige weekdieren door ontvangst,
verwatering, wassen, schoonmaken, naar grootte sorteren,
voorzien van onmiddellijke verpakking en verpakken
Zuivering van levende tweekleppige weekdieren om ze
geschikt te maken voor menselijke consumptie
Heruitzetten van levende tweekleppige weekdieren om ze
geschikt te maken voor menselijke consumptie
Het kweken of verzamelen van aquacultuurdieren die
bestemd zijn om te worden binnengebracht in een lidstaat,
een gebied of een compartiment die/dat vrij is van ziekten
- weekdieren
- sierweekdieren

b. Weekdieren, Vis, Schaaldieren
Code
2.b.1.

Inrichting
Kwekerij

2.b.2.

Open voorzieningen
sierwaterdieren

voor

Activiteiten
Het kweken van aquacultuurdieren die bestemd zijn om te
worden binnengebracht in een lidstaat, een gebied of een
compartiment die/dat vrij is van ziekten
- vissen
- siervissen
- schaaldieren
- sierschaaldieren
Het houden van waterdieren voor sierdoeleinden die
bestemd zijn om te worden binnengebracht in een lidstaat,
een gebied of een compartiment die/dat vrij is van ziekten
- sierweekdieren
- siervissen
- sierschaaldieren

3. Visserijproducten
Code
3.1.

Inrichtingen
Fabrieksvaartuigen

3.2.

Vriesvaartuigen

3.3.

Visafslagen

3.4.

Inrichtingen

die

Activiteiten
Het op een vaartuig onderwerpen aan één of meer van de
volgende behandelingen en nadien van een onmiddellijke
verpakking voorzien en indien nodig koelen of invriezen:
fileren, in moten verdelen, stropen, schalen en schelpen
verwijderen, hakken en/of verwerken van visserijproducten.
Het aan boord invriezen van visserijproducten, eventueel na
voorbereidende werkzaamheden zoals verbloeden, koppen,
strippen, verwijdering van vinnen en zo nodig het
aanbrengen van een onmiddellijke verpakking en/of een
nieuwe onmiddellijke verpakking.
Het uitstallen van visserijproducten met het oog op de
verkoop aan operatoren.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of opnieuw

3.5.
3.8.

visserijproducten bewerken
Inrichtingen
die
visserijproducten verwerken
Inrichting voor het bereiden
en/of het verwerken van
visserijproducten

onmiddellijk verpakken van bewerkte visserijproducten.
Het vervaardigen, onmiddellijk verpakken of opnieuw
onmiddellijk verpakken van verwerkte visserijproducten.
Slachten van aquacultuurdieren om ziekten te bestrijden en
de vervaardiging, verpakking of herverpakking van bereide
of verwerkte producten.

4. Melk, zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk
Code
4.1.

Inrichtingen
Melkinrichtingen

4.3.

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

Activiteiten
Het zuiveren, standaardiseren, behandelen, verzamelen,
verwerken, de onmiddellijke verpakking en het opnieuw
onmiddellijk verpakken van melk of andere zuivelproducten,
met uitzondering van melkproducenten die hun eigen
productie verwerken, voor verkoop aan de eindverbruiker op
het bedrijf.
Vervaardigen van levensmiddelen op basis van rauwe melk
voor zover deze levensmiddelen niet bestemd zijn voor
rechtstreekse levering aan de eindverbruiker.

5. Eieren, eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren
Code
5.1.

5.3.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor
de
bereiding van vloeibaar ei
en eiproducten
Inrichtingen
voor
de
verwerking en het in de
handel
brengen
van
levensmiddelen op basis
van rauwe eieren.

Activiteiten
Het verwerken van eieren tot vloeibaar ei of eiproducten.

Vervaardigen van levensmiddelen op basis van rauwe
eieren voor zover deze levensmiddelen niet bestemd zijn
voor rechtstreekse levering aan de eindverbruiker.

6. Kikkerbillen en slakken
Code
6.1.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor
de
bereiding van kikkerbillen
of slakken

Activiteiten
De bereiding van kikkerbillen of slakken voor de menselijke
consumptie.

6/1. Koel- en vrieshuizen, herverpakkingscentra
Code
6/1.1.

Inrichtingen
Koel- en vrieshuizen

6/1.2.

Herverpakkingscentra

Activiteiten
Het gekoeld of diepgevroren opslaan buiten de detailhandel
van:
- vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees
en onder 1.2. genoemde verwerkte producten;
- visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren;
- melk en zuivelproducten;
- vloeibaar ei en eiproducten;
- kikkerbillen en slakken.
Het opnieuw bijeenbrengen en/of opnieuw verpakken van
de onder 6/1.1., genoemde producten.

7. Dierlijke bijproducten
Code
7.3.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor

de

Activiteiten
Productie van voeder voor gezelschapsdieren, dat dierlijke

vervaardiging van voeders
voor gezelschapsdieren die
dierlijke bijproducten of
afgeleide
producten
bevatten

bijproducten of afgeleide producten bevat, zoals bedoeld in
artikel 24, 1, e) van 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).

8. Diervoeders
Code
8.1.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor
de
vervaardiging en/of het in
de handel brengen van
additieven

8.2.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging en/of het in
de handel brengen van
voormengsels

8.3.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging met het oog
op het in de handel
brengen van mengvoeders

8.4.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
mengvoeders
voor
herkauwers
en
van
diervoeders
voor
nietherkauwers die bepaalde
dierlijke eiwitten bevatten
Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
mengvoeders
voor
de
exclusieve behoeften van
het landbouwbedrijf

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
gemedicineerde
diervoeders
Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
diervoeders
voor
herkauwers die bepaalde
dierlijke eiwitten bevatten
en van andere diervoeders
voor herkauwers
Inrichtingen
voor
de
ontgifting van diervoeders

Activiteiten
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van
additieven voor diervoeders zoals bedoeld in de Verordening
(EG) nr. 1831/2003 en bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk 1,
van de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling
van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van bereide
voormengsels met behulp van additieven voor diervoeders
zoals bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk 2, van
de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling
van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging voor het in de handel brengen van
mengvoeders met gebruikmaking van additieven voor
diervoeders of van voormengsels die additieven voor
diervoeders bevatten en bedoeld worden in bijlage IV,
hoofdstuk 3, van de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging door één enkele inrichting van diervoeders
voor herkauwers en diervoeders voor niet-herkauwers die
dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV punt
II.A. van de Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot vastlegging van
de regels voor de preventie, de controle en de uitroeiing van
bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.
De productie, voor de exclusieve behoeften van hun
landbouwbedrijf, van mengvoeders gebruikmakend van
additieven voor diervoeders of van voormengsels die
additieven voor diervoeders bevatten en bedoeld worden in
bijlage IV, hoofdstuk 3, van de Verordening (EG) nr. 183/2005
van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005
tot vaststelling van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging met het oog op het in de handel brengen
van gemedicineerde diervoeders.

De vervaardiging door een inrichting van diervoeders voor
herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals
bedoeld in bijlage IV punt II.A van Verordening (EG) nr.
999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22
mei 2001 tot vaststelling van de regels voor de preventie, de
controle en de uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën en andere diervoeders voor
herkauwers.
De ontgifting van diervoeders met een te hoog gehalte aan
ongewenste stoffen, zoals voorzien in bijlage VIII van
de Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de

8.9.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
diervoeders met bijzonder
voedingsdoel

8.10.

Inrichtingen
voor
het
hanteren
van
dierlijke
bijproducten

8.11.

Inrichtingen voor de opslag
van dierlijke bijproducten

8.12.

Inrichting
voor
de
verwerking
van
plantaardige ruwe oliën niet
gedekt
door Verordening
(EU) nr. 852/2004
Inrichting
voor
de
oleochemische
productie
van vetzuren
Inrichting voor de productie
van biodiesel
Inrichting voor het mengen
van vetten

8.13.

8.14.
8.15.

handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn
79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de
Commissie,
Richtlijnen
82/471/EEG,
83/228/EEG,
93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en
Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.
De vervaardiging van diervoeders met bijzonder voedingsdoel
die toevoegingsmiddelen zoals bedoeld in bijlage IV,
hoofdstuk 2 van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling
van
voorschriften
voor
diervoederhygiëne bevatten in gehalten van meer dan 100
maal het in diervoeders vastgestelde maximumgehalte, zoals
voorzien in artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 767/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende het in de handel brengen en het gebruik van
diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van
Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van
de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG,
93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en
Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.
Het hanteren van dierlijke bijproducten, overeenkomstig
artikel 24, h) van 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), met het
oog op verder vervoer naar de exclusieve eindbestemming
diervoeding.
Het
tijdelijk
opslaan
van
dierlijke
bijproducten,
overeenkomstig artikel 24, i) van 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), met het oog op verder vervoer naar de
exclusieve eindbestemming diervoeding.
De productie voor het in de handel brengen van
voedermiddelen afkomstig van de verwerking van
plantaardige ruwe oliën met uitzondering van wat gedekt
wordt door Verordening (EU) nr. 852/2004
De productie voor het in de handel brengen van
voedermiddelen afkomstig van de oleochemische productie
van vetzuren
De productie voor het in de handel brengen van
voedermiddelen afkomstig van de productie van biodiesel
De productie voor het in de handel brengen van diervoeder
afkomstig van het mengen van ruwe oliën, geraffineerde
oliën, dierlijke vetten, gerecupereerde oliën uit de
levensmiddelen-industrie en/of afgeleide producten hiervan

9. Productie, verzamelen en overplanten van embryo's
Code
9.1.

Inrichtingen
Embryoteams voor runderen

Activiteiten
- Het verzamelen, behandelen, de overplanting en de

9.2.

Embryoteams voor varkens

9.3.

Embryoteams
paardachtigen

9.4.

Embryoteams voor schapen
en geiten

9.5.

Embryoproductieteams voor
runderen
Embryoproductieteams voor
varkens
Embryoproductieteams voor
paardachtigen

9.6.
9.7.

9.8.

voor

Embryoproductieteams voor
schapen en geiten

opslag van embryo’s van runderen voor het nationaal
verkeer.
- Het verzamelen, behandelen, de overplanting en de
opslag
van
embryo’s
van
runderen
voor
het
intracommunautair verkeer.
Het verzamelen, behandelen, de overplanting en de opslag
van embryo’s van varkens voor het intracommunautair
verkeer.
Het verzamelen, behandelen, de overplanting en de opslag
van
embryo’s
van
paardachtigen
voor
het
intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening
(EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot
wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra,
embryoteams en embryoproductieteams alsmede de
voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen,
schapen en geiten en voor het hanteren van sperma,
eicellen, en embryo's van die diersoorten.
Het verzamelen, behandelen, de overplanting en de opslag
van embryo’s van schapen en geiten voor het
intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening
(EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot
wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra,
embryoteams en embryoproductieteams alsmede de
voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen,
schapen en geiten en voor het hanteren van sperma,
eicellen, en embryo's van die diersoorten.
De productie van embryo's van runderen voor het nationaal
en intracommunautair verkeer.
De productie van embryo's van varkens voor het nationaal
en intracommunautair verkeer.
De productie van embryo's van paardachtigen voor het
intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening
(EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot
wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra,
embryoteams en embryoproductieteams alsmede de
voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen,
schapen en geiten en voor het hanteren van sperma,
eicellen en embryo's van die diersoorten.
De productie van embryo's van schapen en geiten voor het
intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening
(EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot
wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad
wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra,
embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de
voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen,
schapen en geiten en voor het hanteren van sperma,
eicellen en embryo's van die diersoorten.

10. Productie, handel, behandeling, bewaring, invoer en gebruik van sperma
Code
10.1.

Inrichtingen
Spermacentra voor runderen

10.2.

Spermaopslagcentra

voor

Activiteiten
- Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van
rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer.
- Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van
rundersperma bestemd voor het intracommunautair
handelsverkeer.
- De opslag van rundersperma bestemd voor het nationaal

rundersperma

10.3.

Spermacentra voor varkens

10.4.

Spermacentra
paardachtigen

10.5.

Spermacentra voor schapen
en geiten

10.6.

Spermaopslagcentra
voor
varkenssperma
Spermaopslagcentra
voor
sperma van paardachtigen

10.7.

10.8.

voor

Spermaopslagcentra
voor
sperma van schapen en
geiten

handelsverkeer.
- De opslag van rundersperma bestemd voor het
intracommunautair handelsverkeer.
- Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van
sperma van varkens bestemd voor het nationaal
handelsverkeer.
- Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van
sperma van varkens bestemd voor het intracommunautair
handelsverkeer.
Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van sperma
van paardachtigen bestemd voor het intracommunautair
handelsverkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr.
176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging
van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft
spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams alsmede de voorschriften voor als
donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor
het hanteren van sperma, eicellen, en embryo's van die
diersoorten.
Het winnen, behandelen, bewaren en de opslag van sperma
van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair
handelsverkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr.
176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging
van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft
spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en
embryoproductieteams alsmede de voorschriften voor als
donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor
het hanteren van sperma, eicellen, en embryo's van die
diersoorten.
De opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal
handelsverkeer.
De opslag en het verdelen van sperma van paardachtigen
voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in
Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2
maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG
van
de
Raad
wat
betreft
spermacentra
en
spermaopslagcentra,
embryoteams
en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als
donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor
het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die
diersoorten.
De opslag en het verdelen van sperma van schapen en
geiten voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in
Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2
maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG
van
de
Raad
wat
betreft
spermacentra
en
spermaopslagcentra,
embryoteams
en
embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als
donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor
het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die
diersoorten.

11. Handel in dieren
Code
11.1.

Inrichtingen
Verzamelcentra
landbouwhuisdieren

voor

Activiteiten
Het samenbrengen van landbouwhuisdieren, met het oog
op het verhandelen in:
- veemakten;
- verzamelcentra voor vleeskalveren;
- handelaarstallen;

11.2.

Controleposten

11.4.

Quarantainecentra
voor
vogels, andere dan pluimvee
Reinigingsen
ontsmettingsinstallaties

11.5.

11.6.

Quarantainefaciliteiten

- verzamelcentra voor slachtvarkens;
- veilingen met een frequentie groter dan éénmaal per
maand.
Het onderbreken van het vervoer van dieren om deze te
laten rusten, te voederen of te drenken.
Het in quarantaine houden van ingevoerde vogels, andere
dan pluimvee.
Het openstellen aan derden van een installatie voor het
reinigen en ontsmetten van voertuigen bestemd voor het
vervoer van landbouwhuisdieren.
Het in quarantaine plaatsen van aquacultuurdieren.

12. Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Code
12.1.

12.2.

Inrichtingen
Bereiders of fabrikanten van
bestrijdingsmiddelen
met
inbegrip van transformators,
voorbereiders en formulators
Verpakkers
van
bestrijdingsmiddelen

Activiteiten
Het vervaardigen van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van
het transformeren, voorbereiden en formuleren.

Het verpakken van bestrijdingsmiddelen.

13. Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten
Code
13.1.

Inrichtingen
Bereiders of fabrikanten van:
- samengestelde meststoffen
- meststoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten
- mengsels van meststoffen
voorbereiding
van
voedingsoplossingen
voor
hydrocultuur
en
substraatteelt
meststoffen,
bodemverbeterende
middelen, teeltsubstraten en
aanverwante
producten
samengesteld geheel of
gedeeltelijk uit bijproducten
van dierlijke oorsprong
gemengde
organische
bodemverbeterende
middelen

Activiteiten
Het vervaardigen van:
- samengestelde meststoffen;
- meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten;
- mengsels van meststoffen voor de bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt;
- meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten
en aanverwante producten samengesteld geheel of
gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong;
- gemengde organische bodemverbeterende middelen.

15. Planten en plantaardige producten
Code
15.1.

Inrichtingen
Laboratoria

15.2.

Inspectieplaatsen

Activiteiten
Het binnenbrengen en het gebruik van schadelijke
organismen voor wetenschappelijke doeleinden.
Plaatsen waar fytosanitaire controles bij de invoer uitgevoerd
worden.

17. Plantaardige sector – Plantenpaspoorten
Code
17.1.

Inrichtingen
Producenten,
gemeenschappelijke
opslagplaatsen,
verzendingscentra, andere

Activiteiten
Het
gebruik
van
plantenpaspoorten
vervangingsplantenpaspoorten.

en/of

personen of invoerders van
bepaalde
planten
of
plantaardige producten
18. Groenten en fruit met verminderde controlefrequentie.
Code
18.1.

18.2.

Inrichtingen
Groothandel en veilingen
groenten en fruit waarvoor
normen zijn vastgelegd,
onderworpen
aan
een
verminderde
controlefrequentie.
Marktdeelnemers bananen
met vrijstelling van controle

Activiteiten
- Het in de handel brengen van groenten en fruit.
- De uitvoer van groenten en fruit.

- Het in de handel brengen van bananen, geoogst in de
Europese Unie.
- De invoer van bananen.

19. Invoer van producten van dierlijke oorsprong
Code
19.1.

Inrichtingen
Scheepsbevoorrader

Activiteiten
In-, uit- en opslag van producten van dierlijke oorsprong
bestemd voor zeevervoermiddelen als proviand van de
bemanning en de passagiers.

