PRI – ACT 314

Technische fiche activiteit

versie n° 3

30/05/2017

Loonwerker - gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Beschrijving
Code
Plaats
Loonwerker
PL33
Activiteit
Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en zonder
AC90
opslag van gewasbeschermingsmiddelen
Product
Product niet gespecificeerd
PR126
E/T/R
Registratie
Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en
G-033
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie
Deze technische fiche is van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zoals
gedefinieerd in de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober
2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de
Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, hierna “producten” genoemd.
Korte omschrijving

Een loonwerker is een dienstverlener die werkt voor landbouw- en sierteeltbedrijven en wiens
werkzaamheden (ploegen, zaaien, oogsten, …, inclusief loontriage van zaden) zich beperken tot de primaire
productie.
Een operator die diensten verleent op uitzonderlijke, occasionele en niet-commerciële basis (burenhulp),
hoeft deze activiteit niet te registreren.
Deze fiche betreft de loonwerkers die producten gebruiken in het kader van hun ondernemingsactiviteiten
maar zonder deze te stockeren. De activiteiten van loonwerkers die geen producten gebruiken of die ze
gebruiken en ze stockeren, worden beschreven in 2 andere fiches.
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)
Vervoer van geoogste producten naar het landbouwbedrijf van de klant
Loonwerker - Loonwerk voor land- en tuinbouw zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - Product
niet gespecificeerd
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)
PL42 Landbouwbedrijf
AC64 Productie
PR131 Akkerbouwgewassen
PL42 Landbouwbedrijf
AC64 Productie
PR88 Groenten
PL42 Landbouwbedrijf
AC64 Productie
PR69 Fruit
PL91 Sierteeltbedrijf
AC64 Productie
PR113 Sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is
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PL91 Sierteeltbedrijf
AC64 Productie
PR112 Sierplanten waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is
PL84 Transportbedrijf
AC87 Vervoer op omgevingstemperatuur
PR52 Levensmiddelen
PL84 Transportbedrijf
AC87 Vervoer op omgevingstemperatuur
PR16 Diervoeders
PL84 Transportbedrijf
AC87 Vervoer op omgevingstemperatuur
PR29 Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders
PL31 Opslagbedrijf
AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel
PR52 Levensmiddelen
PL31 Opslagbedrijf
AC125 Opslag buiten de kleinhandel
PR16 Diervoeders
PL31 Opslagbedrijf
AC81 Opslag op omgevingstemperatuur buiten de kleinhandel
PR29 Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders
Reglementaire basis
KB 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.
Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG van de Raad.
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-033 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 = niet factureerbaar: voor deze activiteit is de FAVV heffing niet verschuldigd
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