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Korte omschrijving Slachthuis konijnen 

 Beschrijving Code 

Plaats Slachthuis PL1 

Activiteit Slachten en uitslachten AC2 

Product Lagomorfen PR84 

E/T/R Erkenning 1.1.1 

Formaat n° E/T EXXXXXX.   

Autocontrolegids Geen gids  

Het slachten en uitslachten van productiedieren: lagomorfen. “Lagomorfen”: hazen, konijnen en knaagdieren.  
Het gaat hier niet om konijnhouders die met het oog op rechtreekse levering aan de eindconsument, het 
slachten en uitslachten uitoefenen op het landbouwbedrijf waar de dieren gehouden worden (voor deze 
activiteit is een toelating 2.5 nodig). 

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) 

De productie en de opslag van niet-verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van de eigen activiteiten 
De opslag van, de groothandel in en het vervoer van de karkassen en bijhorend slachtafval bekomen bij 
slachting in het slachthuis. 

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) 

PL1 Slachthuis 
AC2 Slachten en uitslachten 
PR180 Pluimvee 
 
PL5 Uitsnijderij 
AC24 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR84 Lagomorfen 

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.  
 

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 

Verplicht. Checklisten: bezoek vóór de erkenning: PRI 3291 
Bezoek na de erkenning : PRI 3291; PRI 3071; PRI 3083; PRI 3229; PRI 3350; PRI 3383 PRI 3115 of PRI 
3119. 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

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

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Geen.  

Autocontrole 

 

Financiering 

Heffingen: 
Facturatiesector = verwerking. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  volgens de tarieven van de sector verwerking,op basis van het aantal tewerkgestelde 

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
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personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid 
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV. 
Keurrechten: 
De slachthuizen moeten de gegevens over de slachtingen van de maand registreren in de toepassing 
BELTRACE tegen de 20ste van de volgende maand. Op basis van deze gegevens kunnen de keurrechten 
gefactureerd worden. 

 

 


