
1/2  

Technische fiche activiteit PRI – ACT 234 
versie n° 2        13/03/2014  

  

Korte omschrijving Groothandel hout schors 

 Beschrijving Code 

Plaats Groothandelaar PL47 

Activiteit Groothandel AC97 

Product Hout en/of schors PR34 

E/T/R Registratie   

Formaat n° E/T NVT  

Autocontrolegids Geen gids  

Groothandel hout en/of schors.  
De definitie van "hout" kan worden opgevat in de zin van de definitie van het Koninklijk Besluit van 
10/08/2005, namelijk " hout voor zover het volledig of gedeeltelijk zijn natuurlijke ronde oppervlak behoudt, 
met of zonder schors, dan wel de vorm heeft van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, resten en afval 
van hout". 

Enkel volgende bedrijven moeten geregistreerd worden met deze activiteit:  
- de uitvoerders: indien zij producten uitvoeren waarvoor het land van bestemming een fytosanitair certificaat 
eist;  
- de invoerders: indien zij producten invoeren die onderworpen zijn aan de fytosanitaire controle bij het 
binnenbrengen in de Europese Unie. 

Volgende bedrijven moeten eveneens geregistreerd worden, maar met een andere activiteit (zie 
aansluitende activiteiten hieronder): 
- de bedrijven die hout verhandelen van Platanus L., onderworpen aan een plantenpaspoort (zie Koninklijk 
Besluit van 10/08/2005 bijlage V.A.I. punt 1.7): in dit geval moeten zij een erkenning aanvragen voor de 
aflevering van plantenpaspoorten;  
- de bedrijven die verpakkingshout produceren of behandelen dat aan de ISPM 15 norm beantwoordt; 
- de bedrijven die een erkenning als inspectieplaats wensen zodat de fytosanitaire controle bij invoer van de 
producten op de betreffende locatie onder ideale omstandigheden kan uitgevoerd worden. 

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) 

PL47 : Groothandelaar 
AC97 : Groothandel 
PR209 : Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL36 : Houtbewerkingsbedrijf  
AC101 : Behandelen, zagen en/of produceren  
PR35 : Hout ISPM 15 
 
PL47 : Groothandelaar 
AC117 : Fytosanitaire controles bij invoer 
PR126 : Product niet gespecificeerd 

Reglementaire basis 

Koninklijk Besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten 
schadelijke organismen. 
Koninklijk Besluit 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. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
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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 

NVT 

Autocontrole 

Niet auditeerbaar 

Financiering 

De FAVV heffing is niet verschuldigd voor deze activiteit. 

 

 


