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Korte omschrijving Boerderij - productie varkenssperma 
 Beschrijving Code 
Plaats Landbouwbedrijf PL42 
Activiteit Productie bestemd voor de inseminatie van zeugen 

waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden 
afgemest in een selectiemesterij 

AC65 

Product Varkenssperma PR158 
E/T/R Toelating 17.1 
Formaat n° E/T FBVR000  
Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie G-040 
Productie op het bedrijf Met deze toelating kunnen de houders van stamboekfokberen sperma van hun 
donoren leveren om zeugen in referentiebedrijven te insemineren. Een referentiebedrijf is een bedrijf die 
door de erkende fokkersverenigingen aangegeven worden (VPF: Vlaamse Piétrainfokkerij en AWEP: 
Association Wallonne des Eleveurs de porcs) waar zeugen geïnsemineerd worden met sperma van 
stamboekberen en waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te worden afgemest in een selectiemesterij.  
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen)  
PL42: Landbouwbedrijf 
AC28: Houden 
PR118: Varkens      
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 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 6 oktober 2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale 
handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma. 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
Geen 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Niet verplicht. 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
Aanmelding van de houder in een stamboek van een fokkersvereniging die erkend is door de gewestelijke 
autoriteiten: Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) – Association Wallonne des Eleveurs de Porcs (AWEP). 
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp  
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT 
Autocontrole 
Gids G-040  
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
Financiering 
Facturatie sector = primaire productie. 
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