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Korte omschrijving Niet-commerciële verzameling dieren 

 Beschrijving Code 

Plaats Verzamelcentrum PL94 

Activiteit Samenbrengen op openbare plaatsen waar het 
verhandelen duidelijk van ondergeschikt belang is. 

AC75 

Product Landbouwhuisdieren PR22 

E/T/R Toelating 12.4.3 

Formaat n° E/T AER/LCE/000000  

Autocontrolegids Geen gids  

Het betreft het verzamelen van landbouwhuisdieren, uitgezonderd eenhoevigen, waarbij de handel duidelijk 
van ondergeschikt belang is. Het betreft hier met name om beurzen, tentoonstellingen, prijskampen met fok- 
en gebruiksvee, culturele of historische evenementen en sportevenementen. 
Organisatoren van niet-commerciële verzamelingen met enkel eenhoevigen dienen niet over een toelating te 
beschikken, uitgezonderd de jaarmarkten (ACT 169). 
Jaarmarkten, ook al hebben ze een cultureel-historisch doel, vallen steeds onder ACT 169. 
 
Bijkomende informatie aangaande het niet-commercieel verzamelen van pluimvee:  
Deze activiteit geldt enkel voor pluimvee in de strikte zin van de definitie, namelijk : kippen, kalkoenen, 
parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in 
gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, en dit voor volgende doeleinden:  
- voor de productie van vlees of  
- voor de productie van consumptie-eieren of  
- om in het wild te worden uitgezet; 
 
Deze activiteit is niet van toepassing voor hobbypluimvee, duiven of andere vogels. Hobbypluimvee wordt 
als volgt gedefinieerd:  
kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), 
inbegrepen siersoorten daarvan, die, of waarvan de producten, niet bestemd zijn voor de voedselketen, noch 
om in het wild te worden uitgezet. 
 
De organisatoren van niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee, duiven en andere vogels dienen 
enkel de datum en locatie van hun verzameling door te geven aan het FAVV zonder hierbij een activiteit 
toegekend te krijgen. 

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) 

NVT 

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) 

NVT 

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. 
KB van 10/06/2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van 
landbouwhuisdieren. 
KB van 05/05/2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza. 
Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, 
konijnen en bepaald hobbypluimvee. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

In voorkomend geval, een bewijs van toelating van de lokale autoriteit indien de verzameling plaatsgrijpt op 
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de openbare weg. 
Een document met vermelding van de data, frequentie, locatie van de verzameling, een schatting van het 
aantal deelnemers en het aantal deelnemende dieren en de capaciteit van de verzameling per diersoort. 
Het huishoudelijk reglement. 
Kopij(en) van de contracten met dierenartsen. 
In voorkomend geval, de bijkomende sanitaire voorwaarden voor deelname aan de verzamelingen. 

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 

http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

- 

Financiering 

Facturatiesector = niet factureerbaar 
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