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Kwekerij – Bewerken van visserijproducten
Beschrijving
Code
Plaats
Kwekerij
PL45
Activiteit
Vervaardiging voor directe verkoop
AC42
Product
Bewerkte visserijproducten
PR148
E/T/R
Toelating
2.8
Formaat n° E/T
AER/LCE/XXXXXX
Autocontrolegids
Geen gids
De rechtstreekse levering van visserijproducten uit de eigen productie aan de eindverbruiker voor zo ver
deze producten slechts één of meer van volgende handelingen hebben ondergaan: slachten, verbloeden,
koppen, strippen, verwijderen van de vinnen, koelen en/of onmiddellijk verpakken. De visserijproducten
mogen worden verdeeld in moten, gefileerd, onmiddellijk verpakt en finaal verpakt op vraag van de
eindverbruiker en in diens bijzijn.
Deze rechtstreekse levering gebeurt op de productieplaats, via huis-aan-huisverkoop of op markten binnen
een straal van 80 km rond het productiebedrijf.
De maximale hoeveelheid die jaarlijks mag geleverd worden is lager of gelijk aan 7500 kg en elke levering
gebeurt in kleine hoeveelheden.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL45: Kwekerij.
AC28: Houden OF AC31: Kweken met bestemming een lidstaat, een gebied of een compartiment vrij van
ziekten
PR49: Aquacultuurschaaldieren.
Korte omschrijving

PL45: Kwekerij.
AC28: Houden OF AC31: Kweken met bestemming een lidstaat, een gebied of een compartiment vrij van
ziekten.
PR115: Aquacultuurvissen.
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 rechtstreekse levering aan de detailhandel geëxploiteerd op de productieplaats door de producent. In dat
geval mogen de visserijproducten andere behandelingen of verwerking (dan deze hierboven vermeld)
ondergaan.
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)
PL68: Put en take-visbedrijf.
AC58: Recreationeel vissen.
PR115: Aquacultuurvissen.
PL52: Open voorziening.
AC26: Houden met de bedoeling ze in de handel te brengen.
PR116: Siervissen.
PL52: Open voorziening.
AC26: Houden met de bedoeling ze in de handel te brengen.
PR50: Sierschaaldieren.
Reglementaire basis
Koninklijk Besluit 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.
Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van
kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijks oorsprong aan de eindverbruiker of aan de

1/2

PRI – ACT 420

Technische fiche activiteit

versie n° 2

17/07/2019

plaatselijke detailhandel.
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
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NA.
Autocontrole
Financiering
Facturatiesector voor de FAVV-heffing: primaire productie.
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