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Inrichting voor slachting, bewerking/verwerking van aquacultuurdieren die afkomstig
zijn van haarden van ziekte
Beschrijving
Code
Plaats
Slachthuis
PL1
Activiteit
Slachten om ziekten te bestrijden
AC1
Product
Aquacultuurdieren
PR21
E/T/R
Erkenning
3.8
Formaat n° E/T
AER/LCE/XXXXXX
Autocontrolegids
Geen gids
Bewerking en/of verwerking van aquacultuurdieren waarbij een ziekte wordt vastgesteld die voorkomt in de
lijst van bijlage 4, deel B van het Koninklijk besluit van 9/11/2009 betreffende veterinairrechtelijke
voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding
van bepaalde ziekten bij waterdieren. De slachting, bewerking/verwerking vóór menselijke consumptie door
middelen en technieken die de anatomische toestand wijzigen en die afval- of bijproducten opleveren
vormen een risico om ziekten te verspreiden. Deze moeten uitgevoerd worden onder door het FAVV
vastgelegde specifieke voorwaarden.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL43: Fabrikant
AC40: Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken
PR148: Bewerkte visserijproducten
En/of
PL43: Fabrikant
AC40: Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken
PR149: Verwerkte visserijproducten
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)
NVT
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 9 november 2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor
aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten
bij waterdieren.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
Gegevens van bijlage 2, deel B (KB 9/11/2009). De betrokken activiteiten mogen geen onaanvaardbaar
risico voor de verspreiding van ziekten betekenen.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Geen.
Autocontrole
-

1/2

Technische fiche activiteit

PRI – ACT 184
Versie n° 4

03/01/2020

Financiering
Facturatie sector = verwerking.
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid, wordt de FAVV heffing vastgelegd volgens het
aantal tewerkgestelde personen.
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