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Korte omschrijving Boerderij - slachten van pluimvee voor foie gras 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Slachten en gedeeltelijk uitslachten AC131 

Product Pluimvee voor de productie van foie gras PR194 

E/T/R Erkenning 1.1.3 

Formaat n° E/T AER/PCE/000000.   

Autocontrolegids Geen gids  

Het slachten en uitslachten op de plaats van productie van pluimvee voor de productie van foie gras. De 
karkassen mogen enkel een slachthuis of een andere erkende inrichting als bestemming hebben. Deze 
erkenning dekt niet het uitsnijden of de productie van foie gras. 

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

Boerderij – vleeskippen (toelating 10.2)- PRI ACT67 
PL42 Landbouwbedrijf 
AC28 Houden 
PR194 Pluimvee voor de productie van foie gras 

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) 

De productie en de opslag van niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van de eigen activiteiten. 
De gekoelde opslag van eigen producten,  de onmiddellijke verpakking en het vervoer van eigen producten. 

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) 

Detailhandel LM<3 maand (toelating 1.1) – DIS ACT376 
PL29 Detailhandelaar 
AC96 Niet-ambulante detailhandel 
PR 52 Levensmiddelen  
 
Boerderij slachten van pluimvee (toelating 2.5) – PRI ACT154 
PL42 Landbouwbedrijf 
AC2 Slachten en uitslachten 
PR181 Pluimvee andere dan voor de productie van foie gras 
 
Fabrikant vleesproducten (erkenning 1.2.1)- TRA ACT143 
PL43 Fabrikant 
AC40 Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR135 Vleesproducten 
 
Fabrikant vleesbereidingen (erkenning 1.2.5) – TRA ACT117 
PL43 Fabrikant 
AC40 Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR125 Vleesbereidingen 
 
Uitsnijderij pluimvee (erkenning 1.1.2)- TRA ACT112 
PL5 Uitsnijderij 
AC24 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR180 Pluimvee 

Reglementaire basis 

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. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
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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 

Verplicht. Checklisten: bezoek vóór de erkenning : PRI 3262 
Bezoek na de erkenning : PRI 3262; PRI 3061; PRI 3070; PRI 3229; PRI 3037.   
 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector: primaire productie. 
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