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Korte omschrijving

Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren
Beschrijving
Code
Plaats
Verzendingscentrum
PL22
Activiteit
Hanteren door ontvangst, verwatering, wassen, reinigen,
AC51
groottesortering en (onmiddellijke) verpakking
Product
Aquacultuurweekdieren
PR101
E/T/R
Erkenning
2.a.1
Formaat n° E/T
AER/PCE/XXXXXX
Autocontrolegids
Geen gids
Op het land gevestigde of drijvende inrichting, die bedoeld is voor ontvangst, verwatering, wassen,
reiniging, sortering, onmiddellijke verpakking, en verpakking van levende tweekleppige weekdieren die
geschikt zijn voor menselijke consumptie waarbij tweekleppige weekdieren gedefinieerd worden als
plaatkieuwige weekdieren (lamellibranchiata).
Het onmiddellijk (her)verpakken van levende tweekleppige weekdieren, al dan niet voor de detailverkoop,
kan alleen worden uitgevoerd door een verzendingscentrum.
Alle verpakkingen van levende tweekleppige weekdieren, die verzendingscentra verlaten of bestemd zijn
voor een andere verpakkingscentrum, moeten worden gesloten. Verpakkingen van levende tweekleppige
weekdieren, bestemd voor directe verkoop in de detailhandel (inclusief horeca), moeten gesloten blijven
totdat zij voor verkoop aan de eindverbruiker worden gepresenteerd.
Het (her)verpakken (zonder verwijderen van de onmiddellijke verpakking) van levende tweekleppige
weekdieren, al dan niet voor de detailverkoop, mag gebeuren in een verzendingscentrum maar ook in een
herverpakkingscentrum vis (zie ACT 385).
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)
PL15: Zuiveringscentrum.
AC71: Zuiveren.
PR101: Aquacultuurweekdieren.
PL89: Productiegebied.
AC32: Kweken of verzamelen.
PR101: Aquacultuurweekdieren.
PL90: Heruitzettingsgebied.
AC79: Heruitzetten.
PR101: Aquacultuurweekdieren.
PL84: Transportbedrijf.
AC88: Diepgevroren of gekoeld vervoer.
PR52: Levensmiddelen.
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
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Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Plan van de inrichting.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht. PRI 3234.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT.
Autocontrole
Financiering
Facturatie sector = verwerking.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVVheffing berekend volgens de tarieven van de sector verwerking op basis van het aantal tewerkgestelde
personen.
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