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Korte omschrijving Groententeeltbedrijf 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 
Activiteit Productie AC64 

Product Groenten PR88 

E/T/R Registratie   

Formaat n° E/T NVT  

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie G-040 

De productie van groenten in volle grond of onder bescherming, bestemd voor de versmarkt of voor de 
industrie. 
De productie van eetbare kruiden en eetbare bloemen is eveneens inbegrepen in deze activiteit.  
Niet inbegrepen is de productie van kiemgroenten (zie daarvoor ACT 171). 

Het betreft hier niet de operatoren die over een oppervlakte van maximaal 10 are beschikken (de registratie 
van de activiteit is niet noodzakelijk), tenzij  
- ze ook hoogstamfruit of aardappelen telen met een oppervlakte van meer dan 50 are; 
- ze ook laagstamfruit telen met een oppervlakte van meer dan 25 are;  
- ze ook ander fruit telen en de totaaloppervlakte van dit fruit en de groenten meer is dan 10 are. 
Indien de groenten verkocht worden aan operatoren die de producten gebruiken in het kader van een 
professionele activiteit, dan is een registratie 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) 

- De opslag en het vervoer van groenten afkomstig van de eigen productie.  
- De bewerking (wassen, snijden, verpakken,  sorteren,  …) op het bedrijf van de zelf geproduceerde 

groenten,  voor  zover  deze  handelingen  de  aard  van het product niet wezenlijk veranderen. 
- De directe verkoop aan de eindverbruiker van groenten afkomstig van eigen productie, zowel op het 

bedrijf als daarbuiten (markt, deur-aan-deur, …) en eveneens verkoop via automaten. 
- Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen (zaden en planten, gewasbeschermingsmiddelen en 

toevoegingsstoffen, biociden en meststoffen) op het bedrijf. 

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) 

PL43 : Fabrikant  
AC39 : Vervaardiging   
PR138 : Producten afgeleid van groenten 
 
PL42 : Landbouwbedrijf   
AC64 : Productie  
PR206 : Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL42 : Landbouwbedrijf   
AC64 : Productie  
PR209 : Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL33 : Loonwerker  
AC89 : Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen 
PR126 : Product niet gespecificeerd 
 
PL33 : Loonwerker 
AC90 : Loonwerk voor land- en tuinbouw met gebruik en zonder opslag van gewasbeschermingsmiddelen  
PR126 : Product niet gespecificeerd  
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PL33 : Loonwerker  
AC91 : Loonwerk voor land- en tuinbouw zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  
PR126 : Product niet gespecificeerd  
 
PL23 : Kamers met ontbijt 
AC30 : Distributie 
PR111 : Ontbijt 

Reglementaire basis 

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. 

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 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

Gids G-040 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 

Financiering 

Facturatie sector = primaire productie. 
Er is vrijstelling van de FAVV-heffing voor operatoren die ten hoogste 50 are hoogstamfruit  en aardappelen 
of 25 are laagstamfruit of 10 are andere plantaardige producten verbouwen. 

 

 


