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Boerderij - slachten van pluimvee
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Slachten en uitslachten
AC2
Product
Pluimvee andere dan voor de productie van foie gras
PR181
E/T/R
Toelating
2.5
Formaat n° E/T
AER/PCE/000000.
Autocontrolegids
Geen gids
Het slachten en uitslachten van minimum 501 en maximum 7500 stuks pluimvee per jaar op de plaats van
primaire productie voor de directe verkoop aan de eindverbruiker op de plaats van productie of op een lokale
publieke markt (gehouden in de gemeente waar de producent is gevestigd of in de aangrenzende
gemeenten – indien in geen van deze gemeenten een plaatselijke markt is ingericht, dan kan de
rechtstreekse levering plaatsvinden in de dichtstbijgelegen markt) of voor de levering aan een vleeswinkel of
een restaurant uitgebaat door dezelfde operator op de plaats van productie (op voorwaarde dat dit
verkoopspunt uitsluitend levert aan de eindverbruiker).
De hele karkassen mogen versneden worden op vraag van en in het bijzijn van de eindverbruiker. Indien de
operator de karkassen verder wenst te verwerken (bv. kip aan het spit, kipsla, vol-au-vent) binnen zijn
detailhandel dient hij bovendien over een toelating 1.1 te beschikken (detailhandel met
verwerking:PL29AC68PR52).
Indien de operator de karkassen binnen zijn beenhouwerij wenst uit te snijden en vers vlees te verkopen,
dient hij bovendien over een toelating 2.1 te beschikken (Beenhouwerij : PL9AC96PR168).
Deze toelating dekt niet het uitsnijden.
Korte omschrijving

Opmerkingen :
- indien de operator niet meer dan 500 slachtingen per jaar uitvoert, volstaat een registratie van de primaire
activiteit (houden van vleeskippen, van zodra de operator meer dan 200 kippen tegelijkertijd houdt). Hij mag
echter enkel de karkassen rechtstreeks verkopen aan de eindverbruiker op de plaats van productie. In dit
geval dient de operator dus niet over de toelating 2.5 te beschikken.
- indien de operator de 7500 slachtingen per jaar overschrijdt, zijn alle voorwaarden van de verordening (EG)
nr. 853/2004 van toepassing en moet de inrichting aan de voorwaarden van een slachthuis voldoen.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL42 Landbouwbedrijf
AC28 Houden
PR182 Gebruikspluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200)
PL42 Landbouwbedrijf
AC28 Houden
PR183 Gebruikspluimvee type vlees (>=200)
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)
De productie en de opslag van niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van de eigen activiteiten.
Gekoelde of diepgevroren opslag van de eigen producten, de verpakking en het transport van deze
producten naar de lokale markt.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
PL29 Detailhandelaar
AC68 Productie en niet-ambulante detailhandel
PR52 Levensmiddelen
PL9 Slagerij
AC96 Niet-ambulante detailhandel
PR168 Vlees
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
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moet worden aangevraagd)
PL29 Detailhandelaar
AC96 Niet-ambulante detailhandel
PR52 Levensmiddelen
Reglementaire basis
KB 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.
KB van 7/01/2014 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)
NA
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Geen. Indien er toch een inspectiebezoek gebeurt, gebruik de CL PRI 3262
Na het toekennen van de toelating : PRI 3262; PRI 3061; PRI 3070; PRI 3229.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Een operator met een toelating 2.5 mag pluimvee aangevoerd door een particulier nooit slachten. Dergelijk
pluimvee dient in erkende slachthuizen geslacht te worden.
Autocontrole
Financiering
Facturatiesector: primaire productie.
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