PRI – ACT 51

Technische fiche activiteit

versie n° 7

15/05/2019

Boerderij – varkens
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Houden
AC28
Product
Varkens
PR118
E/T/R
Toelating
9.1
Formaat n° E/T
AER/LCE/000000
Autocontrolegids
Sectorgids voor de primaire productie
G-040
Varken: elk dier van de familie Suidae in gevangenschap gehouden, uitgezonderd het wild varken.
Voor het houden van varkens is steeds een toelating 9.1 vereist en worden heffingen betaald.
Dit is niet van toepassing op het houden van maximum 3 gezelschapsvarkens of maximum 3 vleesvarkens
waar een registratie voldoende is.
Onder “gezelschapsvarken” wordt verstaan, elk varken dat gehouden wordt, zonder ermee te kweken, noch
er handel mee te drijven. Noch dit dier, noch de producten ervan mogen in de voedselketen komen, noch
voor eigen verbruik bestemd zijn.
Onder “vleesvarken” wordt verstaan, elk varken, mannelijk of vrouwelijk, ander dan een big, dat gehouden
wordt met als doel de productie van vlees.
Elke houder van varkens, ongeacht het aantal en ongeacht de categorie van varken gehouden, dient een
contract aan te gaan met 2 erkende dierenartsen (of met één erkende dierenartsenpraktijk met meerdere
dierenartsen). Eén dierenarts wordt aangeduid als bedrijfsdierenarts, de andere als plaatsvervangende
bedrijfsdierenarts.
De aanvraag voor een toelating of de registratie verloopt steeds via een erkende vereniging DGZ
(Dierengezondheidszorg Vlaanderen : www.dgz.be) of ARSIA (Association Régionale de Santé et
d'Identification Animale: www.arsia.be).
De afvoer van niet-verwerkte mest (categorie 2-materiaal) wordt geregeld door de gewesten. Het FAVV is
betrokken bij de opmaak van certificaten voor uitvoer.
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)
Landbouwbedrijf – Productie – Akkerbouwgewassen (Indien de hele productie bestemd is voor het voederen
van de eigen dieren)
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
ACT 157 : Boerderij – slachten van wild
PL42 : Landbouwbedrijf
AC131 : Slachten en gedeeltelijk uitslachten
PR73 : Gekweekt wild
Korte omschrijving

ACT 201: Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating)
PL42 : Landbouwbedrijf
AC43 : Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf
PR12 : Mengvoeders met gebruikmaking van additieven of voormengsels die additieven bevatten andere
dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3 van de Verordening (EG) nr. 183/2005
ACT 198: Gebruik melk en melkproducten
PL42 : Landbouwbedrijf
AC103 : Gebruiken
PR14 : Melk en melkproducten die overeenkomstig nationale normen zijn verwerkt en waarvoor een
afwijking werd gegeven
ACT 199: Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten
PL42 : Landbouwbedrijf
AC43 : Vervaardiging voor de exclusieve behoeften van zijn landbouwbedrijf
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PR8 : Mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de bijlage
IV punt II.A. van de Verordening (EG) nr. 999/2001
ACT 152 : Boerderij – productie varkenssperma
PL42 : Landbouwbedrijf
AC65 : Productie bestemd voor de inseminatie van zeugen waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te
worden afgemest in een selectiemesterij
PR158 : Varkenssperma
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
ACT 072: Boerderij - akkerbouw
PL42 : Landbouwbedrijf
AC64 : Productie
PR131 : Akkerbouwgewassen
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
Reglementaire basis
KB van 01/07/2014 tot vaststelling van de een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot
vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven.
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.
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
Een bezoek ter plaatse wordt binnen de 12 maanden volgend op elke nieuwe aanvraag uitgevoerd en is niet
betalend.
Verplicht : checklist PRI 3508 : Infrastructuur, Inrichting en Hygiëne
Facultatief : checklist PRI 3001: Diergezondheid
check-list PRI 3048 : Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding
check-list PRI 3134 : Traceerbaarheid
http://www.afsca.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT
Autocontrole
Gids G-040 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 = primaire productie.
Voor deze activiteit is de heffing van het FAVV niet verschuldigd indien de locatie waar het beslag
gehuisvest wordt, niet meer dan 3 plaatsen bevat.
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