Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een
toelating door het Agentschap
1. Voedingsmiddelen
Code
1.1.

Inrichtingen
Detailhandel
levensmiddelen

1.2.

Inrichtingen
voor
de
productie, de verwerking en
het in de handel brengen
van levensmiddelen

in

Activiteiten
De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig
de Verordening (EG) nr. 178/2002met inbegrip van de
grootkeukens die enkel maaltijden leveren aan inrichtingen
die deze maaltijden aan de eindgebruiker aanbieden.
De productie, de verwerking en het in de handel brengen van
levensmiddelen (voedingsmiddelen) met uitzondering van het
in de handel brengen van dranken en/of voorverpakte
levensmiddelen die zonder bijkomende maatregel gedurende
minstens drie maanden houdbaar blijven, evenals het in de
handel brengen van levensmiddelen zonder hiertoe over
uitrusting of infrastructuur te beschikken.

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel
Code
2.1.

Inrichtingen
Vleeswinkels

2.2.

Viswinkels

2.3.

Slachthuizen
voor
de
verzending van vers vlees
van varkens
Uitsnijderijen
voor
de
ontvangst van vers vlees
van varkens.
Slachting
op
landbouwbedrijven

2.4.

2.5.

2.6.

Inrichting voor particuliere
slachting

2.7.

Inrichtingen waar
wordt verwerkt

bloed

Activiteiten
- De detailhandel in vers vlees, vleesbereidingen, gehakt
vlees, vleesproducten en in bijproducten van dierlijke
oorsprong.
- Het verwijderen van de wervelkolom in het kader van
maatregelen
tegen
overdraagbare
spongiforme
encefalopathieën.
De detailhandel in verse visserijproducten, verwerkte
visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, levende
stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene
buikpotigen.
Het verzenden van vers vlees van varkens of van bloed naar
een uitsnijderij waarbij bijzondere temperatuursvoorschriften
bij het transport van kracht zijn.
Het in ontvangst nemen van vers vlees van varkens vanuit
een slachthuis waarbij afgeweken wordt van bepaalde
temperatuursvoorschriften.
Het slachten en uitslachten van minimum 500 en maximum
7500 stuks pluimvee en van minimum 250 en maximum 1000
stuks lagomorfen per jaar op de plaats van productie voor
rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker op de plaats
van primaire productie of op de lokale openbare markt, of
voor de levering aan een vleeswinkel of restaurant uitgebaat
door dezelfde operator op de plaats van productie.
Het slachten, als dienstverlening, van pluimvee waarvan het
vlees bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de
eigenaar en van zijn gezin.
Inrichtingen waar vers bloed wordt verwerkt afkomstig van
een
slachthuis
en
waarbij
bijzondere
temperatuursvoorschriften bij het transport van kracht zijn.

3. Visserijvaartuigen
Code
3.1.

Inrichtingen
Visserijvaartuigen

Activiteiten
Het vangen en de daarmee samenhangende bewerkingen:
doden, verbloeden, koppen, strippen, verwijderen van
vinnen, koelen en aanbrengen van een onmiddellijke
verpakking.

4. Melk en zuivelproducten
Code
4.1.

Inrichtingen
Kopers van melk afkomstig
van koeien

4.2.

Kopers van melk afkomstig
van melkgevende dieren
andere dan koeien

4.3.

Inrichtingen waar melk
wordt verwerkt op het
bedrijf

Activiteiten
Het kopen van melk afkomstig van koeien van een producent
om deze in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen
en te behandelen of te verwerken of om deze door te
verkopen aan één of meerdere inrichtingen.
Het kopen van melk afkomstig van melkgevende dieren
andere dan koeien van een producent om deze in te zamelen,
te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te
verwerken of om deze door te verkopen aan één of meerdere
inrichtingen.
Melkproducenten die hun productie verwerken, voor verkoop
aan de eindverbruiker op het bedrijf.

5. Eieren en eiproducten
Code
5.1.

Inrichtingen
Verzamelaars

5.2.

Pakstations

Activiteiten
Het ophalen van eieren bij producenten om die af te leveren:
- aan pakstations;
- op markten waartoe, als koper, alleen groothandelaars,
toegelaten als pakstation, toegang hebben;
- aan de industrie.
Het sorteren van eieren volgens kwaliteits- en
gewichtsklassen.

7. Dierlijke bijproducten
Code
7.2.

Inrichtingen
Verzamelcentra
leerlooierijen

en

Activiteiten
Opslag van grondstoffen voor de vervaardiging van gelatine
of collageen bestemd voor de menselijke consumptie.

8. Diervoeders
Code
8.1.

Inrichtingen
Inrichtingen
voor
de
vervaardiging en/of het in
de handel brengen van
additieven

8.2.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging en/of het in
de handel brengen van
voormengsels

8.3.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging en/of het in
de handel brengen van
mengvoeders

8.4.

Inrichtingen
voor
vervaardiging
diervoeders
voor

de
van
niet

Activiteiten
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van
additieven voor diervoeders zoals bedoeld in de Verordening
(EG) nr. 1831/2003 andere dan deze bedoeld in de bijlage
IV, hoofdstuk 1 van de Verordening (EG) nr. 183/2005 van
het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging en/of het in de handel brengen van
voormengsels bereid met behulp van additieven voor de
diervoeding andere dan deze bedoeld in de bijlage IV,
hoofdstuk 2, van de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot
vaststelling van voorschriften van diervoederhygiëne.
- De vervaardiging voor het in de handel brengen van
mengvoeders met gebruikmaking van additieven voor de
diervoeding of voormengsels die additieven bevatten, andere
dan deze bedoeld in de bijlage IV, hoofdstuk 3 van de
Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement
en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van
voorschriften van diervoederhygiëne.
De
groothandel
van
mengvoeders
voor
voedselproducerende dieren.
De vervaardiging van diervoeders voor niet-herkauwers die
bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de
bijlage IV punt II.A. van de Verordening (EG) nr. 999/2001

herkauwers die bepaalde
dierlijke eiwitten bevatten

8.5.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
mengvoeders voor de
exclusieve behoeften van
het landbouwbedrijf

8.6.

Inrichtingen
voor
de
vervaardiging
van
mengvoeders voor niet
herkauwers die bepaalde
dierlijke eiwitten bevatten,
voor
de
exclusieve
behoeften
van
het
landbouwbedrijf
Inrichtingen voor het in de
handel
brengen
van
diervoeders die als kritisch
beschouwd worden
Productie-inrichtingen van
melk, biest en bepaalde
andere van melk of biest
afgeleide
producten
bestemd
als
voedermiddelen
voor
veedieren gehouden voor
de
productie
van
levensmiddelen

8.7.

8.8.

8.9.

Veehouderijen welke melk,
biest en bepaalde andere
van melk of biest afgeleide
producten
vervoederen
aan veedieren gehouden
voor de productie van
levensmiddelen

8.12.

Inrichting
voor
de
vervaardiging
van
diervoeders
voor
herkauwers die bepaalde
dierlijke eiwitten bevatten

van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
tot vaststelling van de regels voor preventie, de controle en
de uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme
encefalopathieën.
De productie van samengestelde diervoeders, voor de
exclusieve behoeften van hun landbouwbedrijf, met
gebruikmaking van additieven voor de diervoeding of van
voor mengsels die additieven voor diervoeding bevatten
andere dan deze bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 3, van
de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling
van voorschriften van diervoederhygiëne.
De vervaardiging voor de exclusieve behoeften van het
landbouwbedrijf van samengestelde diervoeders voor nietherkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals
bedoeld in de bijlage IV punt II.A. van de Verordening (EG)
nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
22 mei 2001 tot vaststelling van de regels voor preventie, de
controle en de uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën.
Het in de handel brengen van diervoeders die als kritisch
beschouwd worden zoals bedoeld in het koninklijk besluit
van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden tot
erkenning en toelating in de sector van de diervoeders.
Het in de handel brengen van voedermiddelen van dierlijke
oorsprong volgens de bepalingen van bijlage X, hoofdstuk II,
afdeling 4, deel II van Verordening (EG) nr. 142/2011 van de
Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
Parlement
en
de
Raad
tot
vaststelling
van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide
producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de
Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die
vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens
krachtens die Richtlijn.
Het gebruiken van voedermiddelen van dierlijke oorsprong
volgens de bepalingen van bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 4,
deel II van Verordening (EG) nr. 142/2011 van de Commissie
van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG
van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die
vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens
krachtens die Richtlijn.
De vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die
bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de
bijlage IV punt II.A van Verordening (EG) nr. 999/2001 van
het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot
vaststelling van de regels voor preventie, de controle en de
uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme
encefalopathieën.

9. Houden van varkens
Code
9.1.

Inrichtingen
Varkensbedrijf

Activiteiten
Het houden van meer dan 3 varkens.

10. Houden van pluimvee
Code
10.1.

10.2.

Inrichtingen
Pluimveeselectiebedrijven,
pluimveevermeerderingsbedrijven
en broederijen
Gebruikspluimveebedrijven

Activiteiten
Het te koop aanbieden en uitstallen, voor de verkoop
vervoeren, het verkopen, leveren en in- en uitvoeren
van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee.
Het leveren of verkopen van gebruikspluimvee,
bestemd voor uitvoer.

11. Houden van runderen
Code
11.1.

Inrichtingen
Vleeskalverbedrijf

11.2.

Veehouderij met runderen

11.3.

Veehouderij met runderen

Activiteiten
Het houden van kalveren met het oog op de productie van
vlees.
Het houden van runderen, gemerkt met een speciaal
identificatiesysteem, voor culturele en historische doeleinden
in toepassing van Verordening (EG) nr. 644/2005 van de
Commissie van 27 april 2005
Het
houden
van
runderen
op
specifieke
veehouderijsystemen met een toelating tot verlenging van de
maximumtermijn
voor
de
aanbrenging
van
identificatiemiddelen, in toepassing van Beschikking
2006/28/EG van de Commissie van 18 januari 2006
betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de
aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen

12. Handel en commercieel vervoer van dieren
Code
12.3.
12.3.1.

Inrichtingen
Vervoerders
landbouwhuisdieren
Lang transport

12.3.2.

Kort transport

12.4.

Verzamelcentra
landbouwhuisdieren

12.5.

Reinigingsontsmettingsinstallaties

12.6.

Vervoerders van dieren

12.6.1.

Lang transport

van

voor

en

Activiteiten
Het
vervoer
van
landbouwhuisdieren
met
handelsdoeleinden.
Lang transport overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de
Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening
(EG) nr. 1255/97.
Kort transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005
van de Raad van 22 december 2004 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de
Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening
(EG) nr. 1255/97.
Het samenbrengen van landbouwhuisdieren:
- op plaatsen waar het verhandelen duidelijk van
ondergeschikt belang is;
- op veilingen van landbouwhuisdieren van fokdieren met
een frequentie van maximaal éénmaal per maand;
- op jaar markten en zesmaandelijkse markten;
- op openbare plaatsen voor de handel in pluimvee,
schapen en geiten.
Het reinigen en ontsmetten van eigen voertuigen bestemd
voor het vervoer van
landbouwhuisdieren.
Het vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren met
handelsdoeleinden.
Lang transport overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de

12.6.2.

Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening
(EG) nr. 1255/97.
Kort transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005
van de Raad van 22 december 2004 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de
Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening
(EG) nr. 1255/97.

Kort transport

13. Poot- en consumptieaardappelen
Code
13.2.
13.3.

Inrichtingen
Bereiders van aardappelen
Verpakkers
van
aardappelen

Activiteiten
Het bereiden van consumptieaardappelen.
Het verpakken van consumptieaardappelen.

14. Behandelen van verpakkingshout
Code
14.1.

Inrichtingen
Behandelaars
producenten
verpakkingshout

en
van

Activiteiten
De behandeling en de productie van verpakkingshout met
aanbrengen van een merkteken dat de naleving van de
ISPM-norm 15 bevestigt.

15. In- en uitvoer van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Code
15.1.
15.2.
15.3.

Inrichtingen
Invoerders
van
bestrijdingsmiddelen
Uitvoerders
van
bestrijdingsmiddelen
Inrichtingen
die
bestrijdingsmiddelen
door
derden laten verpakken,
bereiden of vervaardigen
met het doel de producten
onder de
naam van de operator in de
handel te brengen

Activiteiten
Invoer van bestrijdingsmiddelen.
Uitvoer van bestrijdingsmiddelen.
De verpakking, de bereiding en de vervaardiging door een
derde met het doel de producten onder de naam van de
operator in de handel te brengen.

16. De invoer van meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en aanverwante producten
Code
16.1.

Inrichtingen
Invoerders van:
- samengestelde meststoffen
- meststoffen die meerdere
oligo-elementen bevatten
- mengsels van meststoffen
voor
bereiding
van
voedingsoplossingen
voor
hydrocultuur
en
substraatteelt
meststoffen,
bodemverbeteraars,
teeltsubstraten
en
aanverwante
producten
samengesteld geheel of
gedeeltelijk uit bijproducten
van dierlijke oorsprong
gemengde
organische
bodemverbeteraars

Activiteiten
Het met uitzondering van EG-meststoffen invoeren van:
- samengestelde meststoffen;
- meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten;
- mengsels van meststoffen voor de bereiding van
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt;
- meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en
aanverwante producten samengesteld geheel of gedeeltelijk
uit bijproducten van dierlijke oorsprong;
- gemengde organische bodemverbeteraars.

17. Productie van sperma van stamboekberen met het oog op afmesting van de nakomelingen in een
selectiemesterij
Code
17.1.

Inrichtingen
Varkensbedrijf

Activiteiten
Productie van sperma bestemd voor de inseminatie van
zeugen waarvan de nakomelingen bestemd zijn om te
worden afgemest in een selectiemesterij.

18. Aquacultuurdieren
a. Weekdieren
Code
18.a.1.

Inrichting
Productiezones

Activiteiten
Het kweken of verzamelen van weekdieren.

b. Weekdieren, Vissen, Schaaldieren
Code
18.b.1.

Inrichting
Kwekerij

18.b.2.

Open voorzieningen
sierwaterdieren

voor

18.b.3.

Plaatsen voor het tijdelijk
onderbrengen van in het
wild gevangen waterdieren

Activiteiten
Het kweken van aquacultuurdieren tot ze in de handel
worden gebracht.
- vissen
- siervissen
- schaaldieren
- sierschaaldieren
Het houden van waterdieren voor sierdoeleinden.
- sierweekdieren
- siervissen
- sierschaaldieren
Het tijdelijk onderbrengen vóór het slachten, zonder voeren,
van in het wilde verzamelde of gevangen waterdieren met
het oog op menselijke consumptie.
- vissen
- schaaldieren

19. Invoer van dierenvoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
Code
19.1.

Inrichting
Controlepunt
bij
de
invoerder van diervoerders
en levensmiddelen van nietdierlijke oorsprong

Activiteiten
Het invoeren van diervoeders en levensmiddelen van nietdierlijke oorsprong uit derde landen die onderworpen zijn aan
de officiële controles van diervoeders en levensmiddelen van
niet-dierlijke oorsprong in het kader van verordening (EG) nr.
882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29
april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de
wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de
voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

