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Korte omschrijving Eierpakstation 

 Beschrijving Code 

Plaats Pakstation PL21 

Activiteit Sorteren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen AC12 

Product Consumptie-eieren PR104 

E/T/R Toelating 5.2 

Formaat n° E/T BE-XXXX 
 

 

Autocontrolegids Geen gids  

Deze toelating is nodig om consumptie-eieren te sorteren volgens kwaliteits- en gewichtsklassen en te 
verpakken. In het pakstation worden ongestempelde eieren gemerkt. Een pakstation levert consumptie-
eieren aan andere operatoren actief in de voedselketen en kan industriële eieren leveren aan de niet-
levensmiddelenindustrie. 
Een pakstation dat zelf eieren afkomstig van één of verschillende producenten ophaalt en verpakt, moet 
naast de toelating 5.2 ook beschikken over de toelating 5.1 (Verzamelcentrum - Verzamelen - Consumptie-
eieren). 

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) 

Groothandel in rauwe eieren.  
Indien groothandel in andere (ei)producten: zie aansluitende activiteiten (Groothandel in levensmiddelen of 
Groothandelaar LM > 3 maand). 

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 167 – Eierverzamelcentrum 
 
ACT 441 – Boerderij - <200 pluimvee en duiven 
 
ACT 060 – Boerderij - Legpluimvee in productie (>=200)  
 
ACT 153 – Boerderij - Legpluimvee in productie bestemd voor uitvoer (>200) 
 
ACT 342 - Groothandelaar levensmiddelen  
 
ACT 360 - Groothandelaar Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur 
van tenminste drie maanden  

Reglementaire basis 

1. 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.  
 

2. Verordening (EG) Nr. 589/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 
1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.  

 

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 

Niet verplicht.  
Indien toch een inspectie, checklist: PRI 3349. 
http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp  

http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
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Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.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. 

 

 

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp

