PRI – ACT 403

Technische fiche activiteit

versie n° 3
Korte omschrijving

18/02/2019

Verzamelcentrum klasse 2 schapen en geiten

Beschrijving
Code
Plaats
Verzamelcentrum klasse 2
PL 103
Activiteit
Samenbrengen met het oog op verhandelen – klasse 2
AC129
Product
Schapen en geiten
PR109
E/T/R
Erkenning
11.1.2
AER/LCE/000000
Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Geen gids
Een verzamelcentrum klasse 2 (ook verzamelcentrum één operator genoemd) voor schapen en geiten
omvat alle bedrijfsruimten van een enkele handelaar (als natuurlijk of rechtspersoon) die gebruikt worden
voor het samenbrengen van schapen en geiten om voor handelsdoeleinden bestemde partijen schapen en
geiten te vormen. Een verzamelcentrum klasse 2 mag geen weiden gebruiken.
In een verzamelcentrum klasse 2 mogen de schapen en geiten slechts gedurende maximaal 6
opeenvolgende dagen verzameld worden voor de nationale handel of voor het intracommunautair
handelsverkeer.
De bedrijfsruimten van een verzamelcentrum klasse 2 moet fysiek gescheiden zijn van de bedrijfsruimten
van een beslag of een handelaarstal.
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)
ACT 400 : Handelaarstal schapen en geiten
PL34 : Handelaarstal
AC 118 : Samenbrengen met het oog op verhandelen
PR 109 : Schapen en geiten
ACT 414 : Kort transport van landbouwhuisdieren
PL84 : Transportbedrijf
AC 127 : Kort vervoer
PR 22 : Landbouwhuisdieren
ACT 413 : Lang transport van landbouwhuisdieren
PL 84 : Transportbedrijf
AC 128 : Lang vervoer
PR 22 : Landbouwhuisdieren
ACT 57 : Boerderij – schapen en geiten
PL 42 : Landbouwbedrijf
AC 28 : Houden
PR 109 : Schapen en geiten
ACT 402 : Verzamelcentrum klasse 2 – rundvee
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen – klasse 2
PR 40 : Rundvee
ACT 404 : Verzamelcentrum klasse 2 – eenhoevigen
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PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen – klasse 2
PR 156 : Eenhoevigen
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 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van
landbouwhuisdieren.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Een document met vermelding van de diersoorten die zullen verzameld worden en de capaciteit per
diersoort dat kan verzameld worden.
Een gedetailleerd plan van de hele inrichting, met inbegrip de bedrijfsruimten van een eventuele beslag en/of
verzamelcentrum klasse 2. Op het plan moet minstens het volgende aangegeven zijn: de ligging en de
toegang(en) tot de stallen, de ligging en toegang(en) van de isolatiestal, de plaatsing van de strooisel-,
voeder- en mestopslag, de kadaveropslagplaats, de scheiding met de installaties van de eventuele andere
activiteiten (beslag en handelaarstal), de eventuele reiniging- en ontsmettingsinstallatie.
Het personeelsplan met de taakbeschrijving van elk personeelslid en het huishoudelijk reglement.
Een kopij van de contract(en) met de dierenarts(en).
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht
Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: Checklist:
PRI 3301
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklisten:
PRI 3142
PRI 3366
http://www.afsca.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Een verplaatsingsdocument van alle aankomsten en van alle vertrekken moet aanwezig zijn.
Autocontrole
Financiering
Facturatie sector = groothandel.
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal
tewerkgestelde personen
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