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Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks landbouwhuisdieren
verhandelt zonder deze te huisvesten op zijn inrichting.
Onder landbouwhuisdieren wordt verstaan : runderen (inclusief bizons en buffels), varkens, in
gevangenschap gehouden everzwijnen, pluimvee (= kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in gevangenschap worden opgefokt of
gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden
uitgezet), alle paardachtigen, schapen, geiten, hertachtigen, aquacultuurdieren (elk waterdier, in al zijn
ontwikkelingsfasen, inclusief eieren, sperma en gameten, dat is gekweekt in een kwekerij of kweekgebied
van weekdieren, of dat uit het wilde milieu wordt gehaald teneinde in een kwekerij of een kweekgebied van
weekdieren te worden binnengebracht) en konijnen (fok- en gebruikskonijnen, die in gevangenschap worden
opgefokt of gehouden voor de fokkerij, met het oog op de productie van vleeskonijnen of om in het wild te
worden uitgezet en slachtkonijnen).
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)
ACT 414 : Kort transport van landbouwhuisdieren
ACT 413 : Lang transport van landbouwhuisdieren
Reglementaire basis
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.
KB van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van
landbouwhuisdieren.
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
NVT
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Om te beschikken over een inrichting die de huisvesting van dieren toelaat, moet men beschikken over een
toelating 12.4.1 gelinkt aan volgende activiteiten: Handelaarstal runderen (ACT398), Handelaarstal
eenhoevigen (ACT399), Handelaarstal schapen en geiten (ACT400), Handelaarstal pluimvee (ACT401) of
over een erkenning 11.1.2. gelinkt aan volgende activiteiten : Verzamelcentrum klasse 2 - runderen
(ACT402), Verzamelcentrum klasse 2 kalveren - (vetmesten) (ACT 408), Verzamelcentrum klasse 2 -
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slachtvarkens (ACT409), Verzamelcentrum klasse 2 - eenhoevigen (ACT404), Verzamelcentrum klasse 2 schapen en geiten (ACT403).
Autocontrole
Financiering
Facturatie sector = groothandel.
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal
tewerkgestelde personen.
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