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Korte omschrijving Fabrikant producten afgeleid van groenten
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Producten afgeleid van groenten PR138 
E/T/R Toelating 1.2 
Formaat n° E/T AER/<LCE>/000000.  
Autocontrolegids Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit 

verwerkende industrie en handel.
G-014. 

Diepgevroren groenten, conserven, IVde gamma producten, gepasteuriseerde/gesteriliseerde 
groenteproducten (op basis van groenten en een beperkt aantal andere ingrediënten zoals kruiden, olie, 
suiker, additieven, zout maar geen dierlijke producten zoals room, kaas, andere zuivelproducten, vlees/vis). 
 
Voorbeelden: tomatenpuree, gezeefde tomaten, groenten op olie ( zoals paprika, tomaten, ….. geen olijven) 

en op azijn (vb. augurken,…), uienconfituur, gedroogde of diepgevroren ajuin, diepgevroren 
look, ratatouille, groentepuree zonder toevoegingen, groenten vermengd met smaak 
substanties (plantaardig vet + kruiden),.......

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)
Transport, ontvangst, behandeling, schillen en opslag van grondstoffen voor de vervaardiging van producten 
afgeleid van groenten. 
 
Opslag van producten afgeleid van groenten voor eigen rekening. 
 
(Onmiddellijke) verpakking van producten afgeleid van groenten voor eigen rekening. 
 
Groothandel van producten afgeleid van groenten. 
 
Transport van producten afgeleid van groenten voor eigen rekening. 
 
Verkoop van nevenproducten van de productie van producten afgeleid van groenten als diervoeding, indien 
bestemd voor operatoren van de sector van de diervoeders. 
 
Detailhandel van producten afgeleid van groenten zonder bijkomende infrastructuur en inrichting voor deze 
activiteit.  Bij verkoop in een speciaal daarvoor voorziene infrastructuur of met specifieke inrichtingen (vb. 
winkelruimte, marktkraam), zie Plaats-Activiteit-Product combinatie PL29AC96PR52 detailhandel 
levensmiddelen (zie fiche ACT 376) of PL29AC96PR57 detailhandel LM > 3 maand (zie fiche ACT 038) of 
PL29AC94PR52 ambulante detailhandel levensmiddelen (zie fiche ACT 377) of PL29AC94PR57 ambulante 
detailhandel LM > 3 maand (zie fiche ACT 047).
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) 
ACT 342 : Groothandelaar levensmiddelen 
PL47 – Groothandelaar. 
AC97 – Groothandel. 
PR52 - Levensmiddelen, indien andere dan producten afgeleid van groenten. 
 
ACT 360 : Groothandelaar LM > 3 maand 
PL47 – Groothandelaar. 
AC97 – Groothandel. 
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PR57 - Voorverpakte levensmiddelen > 3 maanden, indien andere dan producten afgeleid van groenten. 
 
ACT 242 : Groothandel zaaizaden plantenpaspoort (erkenning) 
PL47 – Groothandelaar. 
AC97 – Groothandel. 
PR210 - Zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoorten vereist is. 
 
ACT 241 : Groothandel zaaizaden zonder plantenpaspoort 
PL47 – Groothandelaar. 
AC97 – Groothandel. 
PR211 - Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoorten vereist is. 
 
ACT 251 : Fabrikant voedermiddelen 
PL43 – Fabrikant. 
AC39 – Vervaardigen. 
PR96 - Voedermiddelen, indien verkoop van bijproducten aan een veehouder. 
 
ACT 376 : Detailhandel 
PL29 – Detailhandelaar. 
AC96 - Niet-ambulante detailhandel. 
PR52 – Levensmiddelen 
 
ACT 38 : Detailhandel LM > 3 maand 
PL29 – Detailhandelaar. 
AC96 - Niet-ambulante detailhandel. 
PR57 – Voorverpakte levensmiddelen > 3 maanden. 
  
ACT 377 : Ambulante detailhandel 
PL29 – Detailhandelaar. 
AC94 - Ambulante detailhandel. 
PR52 – Levensmiddelen. 
 
ACT 47 : Ambulante detailhandel LM > 3 maand 
PL29 – Detailhandelaar. 
AC94 – Ambulante detailhandel. 
PR57 – Voorverpakte levensmiddelen > 3 maanden.
Reglementaire basis 
K.B. van 16 januari 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) 
Geen. 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Niet verplicht. 
 
Indien toch een inspectie wordt uitgevoerd na toekenning voorwaardelijke toelating 
Templates : 
TRA 3193 – Infrastructuur, inrichting en hygiëne 
TRA 3115 – Autocontrole (indien autocontrolesysteem bij niet gevalideerd/gecertificeerd ACS) 
TRA 3119 – Autocontrole (indien autocontrolesysteem bij gevalideerd/gecertificeerd ACS) 
TRA 3033 – Traceerbaarheid 
TRA 3351, 3361 – Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 
TRA 3229 – Meldingsplicht 
TRA 3024 – Nevenproducten van levensmiddelen 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
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http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT. 
Autocontrole 
Gids G-014 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 
Facturatiesector = verwerking. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV heffing 
berekend  volgens de tarieven van de sector verwerking,op basis van het aantal tewerkgestelde personen. Dit 
aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid dat 
tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV. 
 

 


