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Korte omschrijving

23/04/2015

Boerderij - schapen en geiten
Beschrijving
Landbouwbedrijf
Houden
Schapen en geiten
Registratie

Code
Plaats
PL42
Activiteit
AC28
Product
PR109
E/T/R
Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Sectorgids voor de primaire productie
G-040
Registratie vanaf 1 schaap of geit. De registratie verloopt steeds via een erkende vereniging : DGZ
(Dierengezondheidszorg Vlaanderen : www.dgz.be) of ARSIA (Association Régionale de Santé et
d'Identification animale: www.arsia.be).
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)
Landbouwbedrijf – Productie – Akkerbouwgewassen (Indien de hele productie bestemd is voor het voederen
van de eigen dieren)
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
ACT 069: Boerderij - melkproductie
PL42 : Landbouwbedrijf
AC64 : Productie
PR85 : Rauwe melk
ACT 201: Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating)
PL42 : Landbouwbedrijf
AC43 : Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf
PR12 : Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten andere
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
ACT 072: Boerderij - akkerbouw
PL42 : Landbouwbedrijf
AC64 : Productie
PR131 : Akkerbouwgewassen
ACT 414 : Kort transport van landbouwhuisdieren
PL84 : Transportbedrijf
AC 127 : Kort vervoer
PR 22 : Landbouwhuisdieren
ACT 413 : Lang transport van landbouwhuisdieren
PL 84 : Transportbedrijf
AC 128 : Lang vervoer
PR 22 : Landbouwhuisdieren
ACT 400 : Handelaarstal schapen en geiten
PL34 : Handelaarstal
AC 118 : Samenbrengen met het oog op verhandelen
PR 109 : Schapen en geiten
ACT 403 : Verzamelcentrum klasse 2 _ schapen en geiten
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2
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PR 109 : Schapen en geiten
ACT 325: Boerderij – hoevezuivel melk ander dier dan koe
PL42 : Landbouwbedrijf
AC42 : Vervaardiging voor directe verkoop
PR144 : Zuivelproducten op basis van melk van andere dieren dan koeien
ACT 323: Boerderij – hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe
PL42 : Landbouwbedrijf
AC42 : Vervaardiging voor directe verkoop
PR142 : Zuivelproducten op basis van rauwe melk van andere dieren dan koeien
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 03/06/2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen.
Verordening (EG) 21/2004 van de raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor
schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de richtlijnen 92/102/EEG en
64/432/EEG.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT
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
Gids G-040 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector = primaire productie.
Voor deze activiteit is de heffing van het FAVV enkel verschuldigd indien er op 15 december van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop de heffing betrekking heeft, meer dan 10 vrouwelijke dieren, ouder dan 6
maand, in het beslag aanwezig zijn.
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