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Korte omschrijving Open voorziening sierweekdieren met bestemming gebied vrij van ziekte 

 Beschrijving Code 

Plaats Open voorziening PL52 

Activiteit Houden met bestemming een lidstaat, een gebied of een 
compartiment vrij van ziekten 

AC25 

Product Sierweekdieren PR102 

E/T/R Erkenning 2.b.2 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids  

Het houden van sierweekdieren in een installatie die niet gescheiden is van natuurlijke wateren met de 
bedoeling ze in de handel te brengen. 
Als een inrichting geen contact heeft met natuurlijke wateren, maar indien de site het voorwerp is van 
overstromingen die kunnen leiden tot lozing van water in natuurlijke wateren, moet deze worden beschouwd 
als een open inrichting. Een erkend open inrichting mag enkel sierwaterdieren houden en mag enkel dieren 
binnenbrengen afkomstig van een andere erkend open inrichting. De inrichtingen geïsoleerd van natuurlijke 
wateren maar die dieren leveren aan open inrichtingen worden ook beschouwd als open inrichtingen. 
De dieren kunnen als bestemming hebben een lidstaat, een zone of een compartiment vrij van de ziekte 
waarvoor de erkenning gevraagd is. 
OPGELET: Het betreft een Europese erkenning; de aanvraag moet gebeuren bij de Europese Commissie 
via het FAVV. Een termijn van drie maanden minimum is noodzakelijk om deze erkenning te bekomen. 
Voor meer informatie, zie de FAQ beschikbaar op de internetsite van het FAVV: http://www.favv-
afsca.fgov.be/aquacultuur/. 

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) 

Voor het compartiment met erkenning: 
ACT 301 Open voorziening sierweekdieren 

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 293 Kweken aquacultuurschaaldieren 
ACT 292 Kweken aquacultuurvissen    
ACT 305 Open voorziening siervissen met bestemming gebied vrij van ziekte 
ACT 306 Open voorziening sierschaaldieren met bestemming gebied vrij van ziekte 
ACT 291 Visvijver 
ACT 414 Kort transport van landbouwhuisdieren 
ACT 413 Lang transport van landbouwhuisdieren 

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. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Plan van de inrichting (gebouw, bekken,… en watercircuit) en de andere nodige gegevens zoals vermeld in 
het KB van 09/11/2009. De voorwaarden voor een erkend gebied of compartiment, dit wil zeggen vrij van 
ziekten, zijn in bijlage 5 van hetzelfde KB beschreven. 

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

Verplicht 

http://www.favv-afsca.fgov.be/aquacultuur/
http://www.favv-afsca.fgov.be/aquacultuur/
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Checklists:  
PRI 3526 
PRI 3143 
PRI 3235 
PRI 3038 
http://www.afsca.be/professionelen/checklists/ 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

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

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

In geval van meervoudige sites (sites die ten minste 1 km gescheiden zijn):  
Indien de sites alleen in één provincie gelokaliseerd zijn, moet de operator over een VEN voor de hoofdsite 
beschikken.  Elke andere site wordt als een controlepunt geregistreerd. Elke site moet over zijn eigen 
risiconiveau beschikken. 
Indien de sites in verschillende provincies gelokaliseerd zijn, dan moet per provincie een hoofdsite worden 
gekozen en moet elke site over zijn eigen risiconiveau beschikken. 
Opmerking: indien 2 sites op minder dan 1 km van elkaar liggen, kunnen ze als “gescheiden” sites 
beschouwd worden indien de waterstroom en het materiaal apart zijn. 
Op basis van de verkregen gegevens moet door de LCE voor elke erkenning een risiconiveau toegekend 
worden. Dit wordt bepaald in overeenstemming met de Europese richtlijnen en houdt rekening met het risico 
van de inrichting om de ziekte te krijgen/verspreiden. 
Het risiconiveau van de inrichting wordt op het erkenningsdocument vermeld alsook het aantal bezoeken dat 
per jaar moet uitgevoerd worden door een erkende dierenarts op vraag van de verantwoordelijke volgens het 
KB van 09/11/2009 voor het “programma voor de bewaking van de diergezondheid”.  
Het volledige dossier dient door de LCE naar het hoofdbestuur van het FAVV te worden verstuurd die het ter 
validatie naar de Europese Commissie overmaakt. Het is pas nadat de Europese Commissie het dossier 
heeft gevalideerd dat er een erkenning die overeenkomt met een statuut ”vrij van ziekten”, mag toegekend 
worden.  

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatie sector = primaire productie. 
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