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Technische fiche activiteit PRI – ACT 451  
versie n° 1      06/01/2022  

  

Korte omschrijving Productie-eenheid voor hommels, geïsoleerd van de buitenwereld 

 Beschrijving Code 

Plaats Productie-eenheid geïsoleerd van de buitenwereld PL 111 

Activiteit Houden AC 28 

Product Hommels PR 223 

E/T/R Erkenning 11.10 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids  

Het fokken van hommels in productie-inrichtingen die van de buitenwereld zijn geïsoleerd om zonder 
gezondheidscertificaat naar andere lidstaten te worden verzonden  

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

Houden van hommels (ACT 367) 

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) 

NA 

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

NA 

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

 

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.  
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van 
diergezondheid.  
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019  tot aanvulling van 
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen 
waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde 
gehouden landdieren en broedeieren.  
Gedelegeerde Verordening (EU)2020/688 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van 
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van 
inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor 
verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren.  

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Inrichtingsplan dat voldoet aan de volgende voorschriften van bijlage I, deel 7, van Verordening (EU) 
2019/2035: 
(a) met betrekking tot bioveiligheids- en bewakingsmaatregelen 
(b) met betrekking tot faciliteiten en uitrusting 

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

Verplicht  

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

De inrichting voldoet volledig aan alle voorschriften van Verordening (EU) nr. 2020/688 en Verordening (EU) 
nr. 2019/2035 (artikel 9, onder d), en artikel 13, alsook van bijlage I, deel 7) 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

 

Autocontrole 

 

Financiering 

Facturatiesector: voor deze activiteit is de FAVV-heffing niet verschuldigd. 

 


