PRI – ACT 372

Technische fiche activiteit

versie n° 4

Korte omschrijving
Plaats
Activiteit
Product
E/T/R
Formaat n° E/T
Autocontrolegids

Loonwerker - Invoer gewasbeschermingsmiddelen
Beschrijving
Loonwerker
Invoer of handelsverkeer IN
Gewasbeschermingsmiddelen en
landbouwscheikundige producten
Toelating
BP/000
Sectorgids autocontrole voor de aannemers van landen tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige
productie

21/08/2020

Code
PL33
AC46
PR147
15.1
G-033

Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik
“autocontrole” van deze fiche.
De “producten” waarnaar in deze technische fiche verwezen wordt, betreffen gewasbeschermingsmiddelen
en toevoegingstoffen zoals gedefinieerd in de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.
Deze activiteit betreft loonwerkers die percelen gelegen in het buitenland bewerken. Overeenkomstig artikel
28 van de Verordening 1107/2009 moeten deze operatoren op deze percelen gelegen in het buitenland
producten gebruiken die in dat land toegelaten zijn. Wanneer die buitenlandse producten in België bewaard
worden, moet de operator beschikken over de toelating 15.1 voor Invoer of handelsverkeer IN van
gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te kunnen
uitoefenen)
Minstens de volgende activiteit:
PL33 Loonwerker
AC89 Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
PR126 Product niet gespecificeerd
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 uitvoer (handelsverkeer UIT) van in het buitenland erkende gewasbeschermingsmiddelen en
landbouwscheikundige producten naar het land waar ze toegelaten zijn.
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
KB 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.
KB van 28 februari 1994 betreffende de erkenning en de toelating van ondernemingen die
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken.
Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het
op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG van de Raad.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT
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Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Niet verplicht tenzij de LCE dit nodig acht.
PRI-TRA-DIS 3229
TRA 3179
TRA 3025
http://www.afsca.be/professionelen/checklists/
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Bijkomende informatie te bezorgen door de operator op vraag van de LCE:
Plaats van opslag van de producten.
Het land waarin de producten zullen gebruikt worden.
Locatie van de percelen (aan te tonen d.m.v. een eigendomsbewijs, een contract, een huurovereenkomst,...).
Goed om weten:
Grensloonwerkers die percelen bewerken gelegen in de buurlanden, moeten op deze gronden producten
gebruiken die in het betrokken land toegelaten zijn. Zij kunnen de producten toegelaten in het betrokken
buurland aankopen en stockeren op hun bedrijf in België in afwachting van het gebruik van de producten in
dat buurland.
De grensloonwerker kan de niet in België toegelaten producten aankopen bij een Belgische handelaar die
daartoe de toelating heeft, maar kan deze evengoed aankopen in het betrokken buurland. In dit laatste geval
voert hij de producten in om op zijn bedrijf te stockeren. Hij voert ze uit wanneer hij ze gaat gebruiken op de
percelen gelegen in het buitenland. De activiteit uitvoer wordt niet in de toelating opgenomen. Ze wordt
aanzien als impliciet.
De producten bestemd om gebruikt te worden in de buurlanden moeten apart opgeslagen worden in het
opslaglokaal en duidelijk geïdentificeerd zijn als bestemd voor dat gebruik.
Informatie voor de cel AER van de LCE:
Bij de toekenning van de toelating moet voordat de toelatingsbrief wordt afgedrukt in BOOD, in het vak
“vervolg” het item “toevoegen paragraaf toelating 15.1 (versie 1)” worden geselecteerd.
Autocontrole
Gids G-033.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in
de gids zelf raadplegen.
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest
waarschijnlijke situaties.
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke
situaties.
Financiering
Facturatiesector (van de activiteit op zich): groothandel.
In de meeste gevallen zal de facturatie sector voor de FAVV heffing die van de bovengenoemde verplichte
activiteiten zijn, namelijk “niet factureerbaar”.
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