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Boerderij - slachten van wild
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Slachten en gedeeltelijk uitslachten
AC 131
Product
Gekweekt wild
PR73
E/T/R
Erkenning
1.1.3
Formaat n° E/T
AER/PCE/000000.
Autocontrolegids
Geen gids
Het slachten op de plaats van primaire productie van gekweekt tweehoevig wild (zie ook bijlage III, sectie III,
punt 3 van de Verordening 853/2004).
Dit wild moet vervolgens worden verzonden naar een erkende inrichting voor het verder uitslachten.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
Boerderij herten (registratie) – PRI ACT68
PL42 Landbouwbedrijf
AC28 Houden
PR75 Gekweekt tweehoevig wild
Korte omschrijving

Boerderij varkens (toelating)– PRI ACT 051
PL42 Landbouwbedrijf
AC28 Houden
PR118 Varkens
of
Wildpark (registratie) – PRI ACT317
PL67 Wildpark
AC28 Houden
PR76 Vrij wild
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)
NVT
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)
Plan van de inrichting.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht. Checklisten: bezoek vóór de erkenning : PRI 3261
Bezoek na de erkenning : PRI 3261; PRI 3070; PRI 3229; PRI 3036.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT
Autocontrole
-
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Financiering
Facturatiesector: primaire productie.
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