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Erkende instellingen, instituten en centra die bijzondere diersoorten houden.
Beschrijving
Code
Plaats
Erkende instelling
PL 105
Activiteit
Houden van dieren
AC 28
Product
Bijzondere diersoorten
PR 228
E/T/R
Erkenning
11.7
Formaat n° E/T
AER/PCE/000000
Autocontrolegids
G
Erkende instellingen zijn installaties die één of meerdere bijzondere diersoorten huisvesten voor
tentoonstelling, educatie, instandhouding (kweekprogramma’s) of voor wetenschappelijk onderzoek.
Concreet gaat het hier veelal om dierentuinen en proefdiercentra.
Een instelling voldoet aan een of meer van volgende doelstellingen:
a) tentoonstelling van dieren en educatie van het publiek,
b) instandhouding van diersoorten,
c) fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek of het fokken van dieren ten behoeve van
dit onderzoek.
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)
Indien één of meerdere van de volgende diersoorten gehouden worden, dient de instelling over de activiteit
te beschikken conform de passende activiteiten fiches:
- Runderen incl. bizons en buffels: ACT 050 (PL42 AC28 PR41)
- Varkens incl. everzwijnen en hangbuikvarkens: ACT 051(PL42 AC28 PR118)
- Schapen en geiten: ACT 057 (PL42 AC28 PR109)
- Hertachtigen: ACT 068 (PL42 AC28 PR75)
Reglementaire basis
Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de
erkenning van instellingen, instituten en centra.
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.
Checklist: PRI 3364
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Indien diersoorten, zoals vermeld onder aansluitende activiteiten, gehouden worden dient ook een
beslagnummer bij DGZ/ARSIA aangevraagd te worden.
Autocontrole
NVT
Financiering
Voor deze activiteit is de FAVV-heffing niet verschuldigd.
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