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Korte omschrijving Paardenhouder  

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Houden AC28 

Product Eenhoevigen PR156 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche. 

G-040 

Eenhoevigen: paarden, ezels,… 
Registratie van houders van eenhoevigen die op een paardenmelkerij gehouden worden. 
Houders van eenhoevigen in een andere context dan die van paardenmelkerij  (vb maneges, verhuurders 
van stallingen, …) dienen niet geregistreerd te zijn bij het FAVV voor hun activiteit als houder van 
eenhoevigen.  
Een registratie in Horse-ID via de Belgische Confederatie van het Paard is steeds verplicht. 

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) 

Landbouwbedrijf – Productie – Akkerbouwgewassen (Indien de hele productie bestemd is voor het voederen 
van de eigen dieren) 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

ACT 069: Boerderij - melkproductie  
 
ACT 201: Boerderij vervaardiging mengvoeders additieven (toelating) 
 
ACT 199: Boerderij vervaardiging mengvoeders dierlijke eiwitten 
 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

ACT 414 : Kort transport van landbouwhuisdieren 
 
ACT 413 : Lang transport van landbouwhuisdieren 
 
ACT 404 : Verzamelcentrum klasse 2 _ eenhoevigen 
 
ACT 325: Boerderij – hoevezuivel melk ander dier dan koe 
 
ACT 323: Boerderij – hoevezuivel rauwe melk ander dier dan koe 
 

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. 

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 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 
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Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

Gids G-040 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
de gids zelf raadplegen.  
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest 
waarschijnlijke situaties.  
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige 
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.  
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke 
situaties. 

Financiering 

Facturatiesector = primaire productie  

 

 


