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Korte omschrijving Handelaarstal pluimvee 

 Beschrijving Code 

Plaats Handelaarstal PL34 

Activiteit Samenbrengen met het oog op verhandelen AC118 

Product Pluimvee PR180 

E/T/R Toelating 12.4.1 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids -  

Een handelaarstal voor pluimvee omvat alle bedrijfsruimten (inclusief weiden) van een enkele handelaar (als 
natuurlijk of rechtspersoon) die gebruikt worden voor het samenbrengen van pluimvee en/of hobbypluimvee 
om voor handelsdoeleinden bestemde exclusief partijen hobbypluimvee te vormen.  
 
Onder hobbypluimvee wordt verstaan: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, 
fazanten, patrijzen en loopvogels, inbegrepen siersoorten daarvan, die, of waarvan de producten, niet 
bestemd zijn voor de voedselketen, noch om in het wild te worden uitgezet. 
 
Onder pluimvee wordt verstaan: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, 
fazanten, patrijzen en loopvogels, die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor 
de productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet en die dus bestemd 
zijn voor de voedselketen. 
 
Al het pluimvee dat bij de pluimveehandelaar wordt gekocht en aanwezig is in de inrichting van de 
pluimveehandelaar, of door de handelaar op de wekelijkse markt wordt verkocht, wordt beschouwd als 
hobbypluimvee. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat hobbypluimvee-eieren die bij de handelaar worden 
geproduceerd, NIET gecommercialiseerd mogen worden gebracht. 
 
Voor het vervoer van hobbypluimvee is geen vergunning van het FAVV vereist, maar de vervoerder moet 
wel in het bezit zijn van een vergunning van de dienst dierenwelzijn van een van de drie gewestelijke 
overheden overeenkomstig de verordening 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) 

NVT 

Reglementaire basis 

Koninklijk besluit 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. 
Koninklijk besluit van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het 
verhandelen van landbouwhuisdieren. 
Koninklijk besluit van 25/06/2018 tot vaststelling van een identificatie en registratieregeling voor pluimvee, 
konijnen en bepaald hobbypluimvee. 

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 
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Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Elke handelaar moet contact opnemen met een vereniging (DGZ/ARSIA) om zijn pluimveebeslag in Sanitel 
te registreren en de toelating 12.4.1 van het FAVV te bekomen.  
Indien de handelaar pluimvee in de handel brengt dat geen hobbypluimvee is, moet hij de dieren 
rechtstreeks van het bedrijf van herkomst naar het bedrijf van bestemming doen transporteren. 
Wanneer de pluimveehandelaar hobbypluimvee verhandelt via de markt stelt hij een verplaatsingsdocument 
op in drievoud. De handelaar bezorgt een kopie van het verplaatsingsdocument aan de organisator van de 
markt. 

Autocontrole 

NVT 

Financiering 

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