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Korte omschrijving Quarantaine waterdieren 

 Beschrijving Code 

Plaats Quarantainecentrum PL 16 

Activiteit In quarantaine houden AC 54 

Product Waterdieren PR 205 

E/T/R Erkenning 11.6 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids  

Het in quarantaine plaatsen van waterdieren is het houden van een groep waterdieren in een geïsoleerd 
milieu, ter voorkoming van direct of indirect contact met andere waterdieren. Het doel is dat deze voor een 
bepaalde tijdsduur kunnen worden geobserveerd en er - indien nodig - tests en behandelingen kunnen 
worden uitgevoerd. De effluenten dienen op zodanige wijze behandeld te worden zodat het risico op 
overdracht van de ziekte tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. 
De dieren worden in quarantaine gehouden gedurende een gepaste tijd (tenminste 30 dagen voor 
vectorsoorten; tenminste 60 dagen voor gevoelige vissen, tenminste 40 dagen voor gevoelige schaaldieren 
en tenminste 90 dagen voor gevoelige weekdieren). De quarantaine vindt plaats onder toezicht van het 
Agentschap. 
Een quarantainevoorziening bestaat uit één of meer quarantaine-eenheden die het mogelijk maken om 
vectorsoorten van één of meerdere gereglementeerde ziekten in quarantaine te houden op het moment dat 
ze worden binnengebracht voor de kweek of om in het wild te worden uitgezet in een zone of een 
compartiment die ziektevrij verklaard is. Deze voorziening maakt het eveneens mogelijk om wilde 
waterdieren, die behoren tot soorten die gevoelig zijn voor één of meerdere gereglementeerde ziekten, en 
die gevangen zijn geweest in niet ziektevrij verklaarde gebieden of compartimenten en die bestemd zijn om 
te kunnen uitgezet te worden in een ziektevrij verklaard gebied of compartiment (kwekerij of kweekgebied 
van weekdieren), in quarantaine te houden. 
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) 

PL45 Kwekerij 
AC28 Houden 
PR115 Aquacultuurvissen 
 
PL45 Kwekerij 
AC28 Houden 
PR49 Aquacultuurschaaldieren 
 
PL89 Productiegebied 
AC32 Kweken of verzamelen 
PR101 Aquacultuurweekdieren 
 
PL90 Heruitzettingsgebied 
AC79 Heruitzetten 
PR101 Aquacultuurweekdieren 
 
PL52 Open voorziening 
AC26 Houden met de bedoeling ze in de handel te brengen 
PR116 Siervissen 
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PL52 Open voorziening 
AC26 Houden met de bedoeling ze in de handel te brengen 
PR50 Sierschaaldieren 
 
PL52 Open voorziening 
AC26 Houden met de bedoeling ze in de handel te brengen 
PR102 Sierweekdieren 

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.  
Koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren 
en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren. 
Beschikking 2008/946/EG van de commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG 
van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Plan van de inrichting (gebouw, bekken, …en watercircuit) en alle andere nodige informatie vermeld in 
bijlage 2 van het KB van 09/11/2009. 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

Verplicht 
Checklists: 
PRI 3536 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists/ 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

De vereiste minimumvoorwaarden voor quarantainevoorzieningen zijn vastgesteld in bijlage I van 
Beschikking 2008/946/EG van de commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG 
van de Raad wat betreft de quarantainevoorschriften voor aquacultuurdieren. 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector = Primaire productie 
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