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Korte omschrijving Controlepost - halteplaats 

 Beschrijving Code 

Plaats Controlepost PL73 

Activiteit Onderbreken van het vervoer om te laten rusten, te 
voederen of te drenken AC49 

Product Landbouwhuisdieren  PR22 

E/T/R Erkenning 11.2 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids - 

Controleposten zijn plaatsen waar eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens gedurende ten 
minste 24 uur rusten, overeenkomstig bijlage I, Hoofdstuk V, punt 1.7 b) of punt 1.5 van verordening (EG) nr 
1/2005. 

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 404 : Verzamelcentrum klasse 2 _ eenhoevigen 
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2 
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2 
PR 156: Eenhoevigen 
 
ACT 402 : Verzamelcentrum klasse 2 _ rundvee 
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2 
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2 
PR 40: Rundvee 
 
ACT 408 : Verzamelcentrum klasse 2 _ kalveren (vetmesten) 
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2 
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2 
PR 165 : kalveren (vetmesten) 
 
ACT 403 : Verzamelcentrum klasse 2 _ schapen en geiten 
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2 
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2 
PR 109 : Schapen en geiten 
 
ACT 409 : Verzamelcentrum klasse 2 _ slachtvarkens 
PL 103 : Verzamelcentrum klasse 2 
AC 129 : Samenbrengen met het oog op verhandelen - klasse 2 
PR 195 : Slachtvarkens 

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. 
Verordening (EG) Nr. 1255/97 betreffende de communautaire criteria voor controleposten en tot aanpassing 
van het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema. 
Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee 
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van 
Verordening (EG) nr. 1255/97. 
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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 

Verplicht  

Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: Checklist:  
PRI 3371 
 
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklisten: 
PRI 3371 
PRI 3330 

http://www.afsca.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp 

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