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Korte omschrijving Handelaarstal pluimvee 

 Beschrijving Code 

Plaats Handelaarstal PL34 

Activiteit Samenbrengen met het oog op verhandelen AC118 

Product Pluimvee PR180 

E/T/R Toelating 12.4.1 

Formaat n° E/T AER/<PCE>/000000  

Autocontrolegids Geen gids -  

Een handelaarstal voor pluimvee omvat alle bedrijfsruimten (inclusief weiden) van een enkele handelaar (als 
natuurlijk of rechtspersoon) die gebruikt worden voor het samenbrengen van pluimvee om voor 
handelsdoeleinden bestemde partijen pluimvee te vormen. Deze bedrijfsruimten stemmen overeen met de 
bedrijfsruimten van het beslag pluimvee. 
De handelaar is tevens de houder van het beslag van pluimvee dat gehouden wordt. 
Onder pluimvee wordt verstaan : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen kwartels, duiven, 
fazanten, patrijzen en loopvogels 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.  
Sierpluimvee worden beschouwd als vogels die buiten de voedselketen vallen en vallen niet onder deze 
activiteit. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

Minstens één volgende activiteiten dienen verplicht uitgevoerd te worden: 
ACT 58 : Boerderij – vleeskippen uitvoer 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 182 : Pluimvee type vlees bestemd voor uitvoer (>=200) 
 
ACT 59 : Boerderij - vleeskippen 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 183 : Gebruikspluimvee type vlees (>=200) 
 
ACT 60 : Boerderij - legkippen 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 187 : Legpluimvee in productie (>=200) 
 
ACT 61 : Boerderij - opfok legpluimvee uitvoer 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 191 : Opfok legpluimvee  bestemd voor uitvoer (>=200) 
 
ACT 62 : Boerderij - legkippen in opfok 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 192 : Opfok legpluimvee (>= 200) 
 
ACT 63 : Boerderij - opfok selectiepluimvee 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 189 : Opfok selectiepluimvee 
 
ACT 64 : Boerderij - opfok vermeerderingspluimvee 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 184 : opfok vermeerderingspluimvee 
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ACT 65 : Boerderij - selectiepluimvee 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 190 : Selectiepluimvee in productie 
 
ACT 66 : Boerderij - vermeerderingspluimvee 
PL 42 : Landbouwbedrijf 
AC 28 : Houden 
PR 185 : Vermeerderingspluimvee in productie 

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 

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 17/06/2013 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. 
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 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Elke handelaar stelt een leveringsbon in tweevoud op voor elke verhandeling van pluimvee op zijn inrichting 
of op de verzameling. 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatie sector = groothandel. 
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal 
tewerkgestelde personen. 
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