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Korte omschrijving

Laboratorium schadelijke organismen
Beschrijving
Code
Plaats
Laboratorium
PL54
Activiteit
Binnenbrengen, invoeren, vervoeren of gebruik voor
AC50
wetenschappelijke doeleinden
Product
Schadelijke organismen (plantaardige sector)
PR107
E/T/R
Erkenning
15.1
Formaat n° E/T
AER/PCE/XXXXXX.
Autocontrolegids
Geen gids
Laboratorium of onderzoekscentrum dat voor wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden gebruik maakt van bepaalde schadelijke organismen die niet in het verkeer mogen
gebracht worden of ingevoerd worden.
Vooraleer een operator activiteiten mag uitvoeren met schadelijke organismen, planten, plantaardig
materiaal en andere materialen (groeimedium, grond) zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 10/08/2005
of andere risicovol materiaal, dient de operator een erkenning 15.1 te bekomen.
Hiertoe moet een aanvraag tot erkenning ingediend worden overeenkomstig de procedure 2009/75/PCCB
“Invoeren en in het verkeer brengen van schadelijke organismen, planten, plantaardig materiaal ander
materiaal voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden”
(www.favv.be > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Fytosanitaire invoercontroles) .
Pas nadat het FAVV een erkenning aan de operator verleende, is het mogelijk een officiële toelating
(‘Letter of Authority’) voor het invoeren of in verkeer brengen van materiaal zoals vernoemd in de bijlagen
van het KB van 10 augustus 2005 of ander risicovol materiaal aan te vragen. Deze officiële toelating moet
het bedoelde materiaal steeds vergezellen (zie procedure 2009/75/PCCB hoofdstuk 5.2.).
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)
NVT
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL54 : Laboratorium
AC9 : Analyse en onderzoek
PR126 : Product niet gespecificeerd
Reglementaire basis
Koninklijk besluit 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.
Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten
schadelijke organismen.
Ministerieel besluit van 4/071996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke
organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het
koninklijk besluit van 3/05/1994 ‘(vervangen door KB van 10/08/2005)’ betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke
doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden
daarvan mogen worden binnengebracht.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Dossier (zie procedure 2009/75/PCCB punt 5.1.1. Dossier: aanvraag tot erkenning).
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
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toekennen van de E/T
Verplicht.
Checklist PRI 3334.
http://www.afsca.be/checklists-nl/plantaardigesector.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
Zie procedure en checklist
+ http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Geen
Autocontrole
Niet auditeerbaar
Financiering
Facturatie sector : pirmaire productie.
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