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Fabrieksvaartuig
Beschrijving
Code
Plaats
Fabrieksvaartuig
PL62
Activiteit
Fileren, in moten verdelen, stropen, schalen en schelpen
AC44
verwijderen, hakken en/of verwerken en onmiddellijk
verpakken
Product
Visserijproducten
PR132
E/T/R
Erkenning
3.1
Formaat n° E/T
V Z/O/N XXX (G) waarbij:
V voor vaartuig
Z/O/N voor de haven van Zeebrugge/Oostende/
Nieuwpoort
XXX: cijfers
G indien garnalen
Autocontrolegids
Geen gids
Vaartuig waar aan boord visserijproducten één of meer van de volgende behandelingen ondergaan en
nadien van een onmiddellijke verpakking worden voorzien en indien nodig worden gekoeld of ingevroren:
fileren, in moten verdelen, stropen, schalen en schelpen verwijderen, hakken, verwerken (bv. koken van
garnalen).
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)
Visserijvaartuig – Vissen - Visserijproducten.
Korte omschrijving

Rechtstreekse levering aan de eindverbruiker vanaf het vaartuig na het aanmeren of op de kade (bv. de
vistrap in Oostende), voor zover de visserijproducten niet verder verwerkt worden. De rechtstreekse levering
geschiedt in kleine hoeveelheden met een maximum van 100 kg per aanlanding.
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
1. 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.
2. Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent,
van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of
aan de plaatselijke detailhandel.
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
Verplicht. PRI 3238.
http://www.afsca.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
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 = verwerking.
De FAVV heffing wordt berekend volgens de tarieven van de sector verwerking,op basis van het aantal
tewerkgestelde personen.
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