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Korte omschrijving Veehandelaar zonder huisvesting 

 Beschrijving Code 

Plaats Handelaar PL63 

Activiteit Rechtstreeks en onrechtstreeks verkopen voor 
handelsdoeleinden zonder eigen bedrijfsruimten (nationaal 
handelsverkeer) AC19 

Product Dieren andere dan pluimvee PR199 

E/T/R Registratie   

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Geen gids -  

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op nationaal niveau rechtstreeks of onrechtstreeks 
landbouwhuisdieren andere dan pluimvee verhandelt. 

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 
PL84 : Transportbedrijf 
AC 127 : Kort vervoer 
PR 22 : Landbouwhuisdieren 
 
ACT 413 : Lang transport van landbouwhuisdieren 
PL 84 : Transportbedrijf 
AC 128 : Lang vervoer 
PR 22 : 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) 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 - slachtvarkens (ACT409), Verzamelcentrum 
klasse 2 - eenhoevigen (ACT404), Verzamelcentrum klasse 2 - schapen en geiten (ACT403). 

Autocontrole 

- 
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Financiering 

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

 

 


