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Boerderij-kikkers
Beschrijving
Landbouwbedrijf
Houden
Kikkers
Registratie

Code
Plaats
PL42
Activiteit
AC28
Product
PR82
E/T/R
Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Geen gids
Kikkers gekweekt voor consumptie.
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)
PL29: Detailhandelaar.
AC68: Productie en niet-ambulante kleinhandel.
PR55: Levensmiddelen.
Toelating 1.1 is vereist indien de gekweekte kikkers op de plaats van productie worden bewerkt/verwerkt en
deze ter plaatse 100% B2C verkocht worden of de B2B verkoop voldoet aan paragraaf 1 of 2 van art 25 van
het KB van 13/07/2014 (levering van max 30% van de totale jaarproductie van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong aan andere detailhandelszaken gelegen binnen de 80km of levering aan twee eigen
detailhandelszaken gelegen binnen 80km).
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL43: Fabrikant.
AC60: Bereiden of (opnieuw) onmiddellijk verpakken.
PR51: Kikkerbillen of slakken.
Erkenning 6.1 is vereist indien de gekweekte kikkers worden bewerkt/verwerkt op de plaats van productie en
deze ter plaatse worden verkocht maar waarbij de voorwaarden vermeld bij gevolgactiviteit niet zijn ingevuld.
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)
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
Financiering
Facturatie sector = primaire productie.
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