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Korte omschrijving

Boerderij - Pluimvee type vlees bestemd voor uitvoer
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Houden
AC28
Product
Gebruikspluimvee type vlees bestemd voor export (> 200) PR182
E/T/R
Toelating
10.1
Formaat n° E/T
Automatisch toegekend door Sanitel
BEXYYY
BE voor België
X = code provincie (1 ANT, 2 VBR en BRW,3 WVL, 4 OVL,
5 HAI, 6 LIE, 7 LIM, 8 LUX, 9 NAM)
YYY = code type inrichting:
501 – 999: Uniek volgnummer
((voor VBR 501 tot 800, voor BRW 801 tot 999).
Autocontrolegids
Sectorgids voor de primaire productie
G-040
Een boerderij met pluimvee type vlees bestemd voor uitvoer is een landbouwbedrijf dat pluimvee in
gevangenschap kweekt en houdt voor de productie van vlees.
De bestemming van het pluimvee is een vetmestbedrijf in het buitenland.
De betrokken pluimveesoorten zijn, kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, parelhoenders, kwartels, fazanten,
patrijzen en loopvogels, bestemd voor de voedselketen.
De toelating (T10.1) bij het FAVV is verplicht voor de bedrijven vanaf 200 stuks pluimvee, 4 struisvogels of 6
emoes/nandoes/kasuarissen die pluimvee in het intracommunautair handelsverkeer brengen.
Elke verantwoordelijke van een bedrijf met 200 of meer pluimvee dient zich te richten tot een vereniging
(DGZ/ARSIA) om zijn beslag(en) te registreren in Sanitel en voor het verkrijgen van de toelating 10.1. bij het
FAVV.
Deze activiteit betreft niet het pluimvee dat bestemd is om in het wild te worden uitgezet.
Iedere houder van duiven (sport-, sier- of vleesrassen) die rechtstreeks of onrechtstreeks in de voedselketen
worden gebracht is een pluimveehouder en dient zich te laten registreren bij het FAVV ongeacht het aantal
duiven gehouden. Een duivenhouder dient als pluimveehouder echter niet te beschikken over een toelating
10.1 of 10.2 wanneer hij meer dan 200 stuks duiven houdt maar moet zich wel registreren volgens de fiche
ACT 441.
Het FAVV is bevoegd voor de certificatie van dieren en mest bij uitwisseling naar de Lidstaten en bij uitvoer
naar derde landen. De Gewesten zijn bevoegd voor het vervoer van niet-verwerkte mest in België
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)
ACT59- Boerderij - pluimvee vleestype (>=200)
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
ACT 154- Boerderij - Slachten van pluimvee (toelating 2.5)
ACT 199- Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten (toelating 8.6.)
ACT 200- Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (erkenning 8.5.)
ACT 201- Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating 8.5)
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
NVT
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Reglementaire basis
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9
december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.
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 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot
vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee.
Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee,
konijnen en bepaald hobbypluimvee.
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
Een bezoek ter plaatse wordt verplicht uitgevoerd alvorens een toelating wordt toegekend en zal niet
betalend zijn.
Verplicht :
Checklist PRI 3509
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists/
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Het indienen van een aanvraag tot een toelating via de vereniging (DGZ/ARSIA) leidt niet automatisch tot het
afleveren van een toelating 10.1. door het FAVV. De LCE zal voorafgaand steeds een controle ter plaatse
uitvoeren om te verifiëren of de inrichting voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het reeds houden van
pluimvee zonder deze toelating is verboden.
Autocontrole
Gids G-040 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector = primaire productie
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