Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
LCE :
Datum :

Verantwoordelijke controleur :

Operator :

VEN :

Adres :

AER 3060 Administratieve gegevens operator [3060] v.3
C: conform
NC: Niet-conform
NA: niet van toepassing

H: hoofdstuk
B: bijlage
A: artikel

§: paragraaf
L: deel
P: punt

C
1.

Algemeen

1.1.

ERKENNINGEN

NC

Weging

NA

NA indien voor de inrichting enkel een toelating of registratie vereist is.

1. De inrichting beschikt over de ERKENNINGEN voor de uitgeoefende activiteiten.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A3 §1 (1*)
De erkenning(en) moeten volledig in orde zijn: VEN, correct adres (FAVV= KBO = terrein), begindatum
van erkenning in orde.

10*

2. Zijn de onder de erkenning uitgeoefende activiteiten correct aangegeven
Koninklijk besluit: 16/01/2006 B3 §1 (1*)
indien niet, dan moeten de activiteit(en) worden toegevoegd/stopgezet.
Preciseer in de commentaar:
activiteit XXX uitgeoefend sinds dd/mm/jjjj
activiteit YYY stopgezet sinds dd/mm/jjjj

10*

1.2.

TOELATINGEN
NA indien voor de inrichting enkel een erkenning of registratie vereist is.

1. De inrichting beschikt over de TOELATINGEN voor de uitgeoefende activiteiten.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A3 §2 (1*)
De toelating moet volledig in orde zijn: VEN, correct adres (FAVV= KBO = terrein), begindatum van
toelating in orde.

10*

2. Zijn de onder de toelating uitgeoefende activiteiten correct aangegeven
Koninklijk besluit: 16/01/2006 B3 §2 (1*)
Indien niet, dan moet(en) de activiteit(en) worden toegevoegd/stopgezet.
Preciseer in de commentaar:
Activiteit XXX uitgeoefend sinds dd/mm/jjjj
Activiteit YYY stopgezet sinds dd/mm/jjjj

10

3. Het attest van de toelating is zichtbaar voor de eindverbruiker op een van buitenaf gemakkelijk
zichtbare en toegankelijke plaats.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A10 §3 (1*)
Conform indien het attest onmiddellijk geafficheerd wordt . Het attest moet niet van buitenaf zichtbaar
zijn voor de grootkeukens, maar het moet bij de ingang worden geafficheerd.
NVT indien het om een automaat gaat.
Enkel voor de operatoren die een DIS activiteit hebben en die LM verkopen aan de eindverbruiker.

10

1.3.

REGISTRATIES
NA indien voor de inrichting enkel een erkenning en/of toelating vereist is

2.

1. De inrichting beschikt over de REGISTRATIE voor de uitgeoefende activiteiten.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A2 §1 (1*)
De vestigingseenheid is geregistreerd bij het FAVV wanneer ze over de correcte FAVV activiteiten
beschikt in BOOD.
Als de operator niet in orde is bij de KBO, moet hij de nodige stappen ondernemen om in orde te
komen

10

2. Het attest van de registratie is zichtbaar voor de eindverbruiker op een van buitenaf gemakkelijk
zichtbare en toegankelijke plaats.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A2 §1 quinquies (1*)
Conform indien het attest onmiddellijk geafficheerd wordt .
Uitsluitend voor de operatoren die een DIS-activiteit hebben en die LM verkopen aan de
eindverbruiker.
NVT indien het gaat om een automaat.

3

Registratie in Sanitel van operatoren actief in de primaire produktie – levende dieren

3060 v.3
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-Volgende operatoren dienen naast de registratie in BOOD ook per activiteit geregistreerd te zijn in Sanitel met een operatornummer en per uitgeoefende
activiteit een inrichtingsnummer: slachthuizen, vervoerders, handelaars met huisvesting, erkende verzamelcentra.
-Houders van runderen, vleeskalveren, varkens, schapen, geiten, hertachtigen, pluimvee (vanaf 200 stuks) en loopvogels (vanaf 4 struisvogels
of vanaf 6 emoes, nandoes en kasuarissen) dienen naast de registratie in BOOD ook te beschikken over een operatornummer en één inrichtingsnummer
met één beslagnummer per diersoort aan het inrichtingsnummer gekoppeld.

1. Noteer het inrichtingsnummer uit SANITEL per gecontroleerde activiteit.
- Registratienummer: BE12345678
- Per gecontroleerde activiteit dient het inrichtingsnummer ingevuld te worden.
- Indien voor een activiteit nog geen inrichtingsnummer geregistreerd werd, dient het operatornummer
uit Sanitel ingevuld te worden en dient men achteraf een inrichtingsnummer in Sanitel aan te maken.
2. Per diersoort heeft de operator een beslagnummer geregistreerd in Sanitel.
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A2 §1 (1*)
Koninklijk besluit: 16/01/2006 A3 §2 (1*)
- Dit item is enkel van toepassing op veehouderijen. In het ander geval dient dit item als NA ingevuld
te worden.
Wettelijke basis per diersoort:
- Runderen: KB 23/03/2011 art. 6
- Varkens: KB 01/07/2014 art. 6 (van toepassing vanaf 01/01/2015)
- Gevogelte: KB 05/05/2008 art. 3/1
- Schapen/Geiten/Hertachtigen: KB 03/06/2007 art. 19

10

3. ON nummer van de sanitaire verantwoordelijke(n) per diersoort (indien verschillend van de operator).
- Een inrichting met meerdere beslagen (verschillende diersoorten) kan per beslag een verschillende
sanitaire verantwoordelijke hebben.
- Dit item dient slechts ingevuld te worden indien één van de sanitaire verantwoordelijke van de
beslagen verschillend is dan de ON van het bedrijf. In dat geval, dient elke sanitaire verantwoordelijke,
andere dan de ON van het bedrijf, als natuurlijk persoon/rechtspersoon te worden geregulariseerd in
BOOD zonder FAVV activiteit.
- Dit item is enkel van toepassing op veehouderijen.

Totaal:
% van de niet-conformiteiten :

Ongunstig major :

Ongunstig minor :

%

waarvan

met *

Wetgevingen:
1*. Koninklijk besluit 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

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

3060 v.3

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig
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Gemaakt te

Op

Handtekening en stempel controleur

Naam operator of
aanwezige persoon :
Functie :
Tekent voor
kennisname :

3060 v.3
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