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Korte omschrijving Fabriek bloed – warm vervoer 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Verwerken AC104 
Product Vers bloed afkomstig van een slachthuis en waarbij 

bijzondere temperatuursvoorschriften bij het transport van 
kracht zijn 

PR219 

E/T/R Toelating 2.7. 
Formaat n° E/T AER/LCE/000000  
Autocontrolegids Generieke autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen 

en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, 
vleesbereidingen en separatorvlees voor als 
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. 
 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche 

G-018 

Deze PAP fiche betreft het vervoer van niet volledig doorkoeld vers vlees (bloed). 
De versoepelde regeling is beperkt tot het vervoer van bloed van varkens vanaf het slachthuis naar een 
verwerkingsinrichting die hittebehandelde bloedproducten aanmaakt.  
In de nationale regelgeving is opgenomen dat bij het vervoer van bloed van varkens vanaf een slachthuis kan 
afgeweken worden van de maximale inwendige temperatuur van 3 °C (slachtafval) die is vastgesteld in de 
Verordening (EG) nr. 853/2004. 
Aan de mogelijkheid tot “warm vervoer” is de voorwaarde verbonden dat zowel het slachthuis van verzending 
als de inrichting van bestemming elk beschikken over een toelating verleend door het FAVV.  
 
Bloed: opgevangen bij het slachten in toepassing van Verordening (EG) nr. 853/2004. Bloed dat in het 
slachthuis wordt opgevangen, ressorteert onder de definitie van “slachtafval” (“slachtafval: vers vlees dat geen 
deel uitmaakt van het karkas, inclusief ingewanden en bloed.” (Bijlage I van Verordening (EG) nr. 853/2004)). 
 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
ACT 147 : Fabriek bloed 
PL43 - Fabrikant                                                                                                             
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR153  - Bloed of bloedproducten 
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 
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) 
Plan van de inrichting. 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Verplicht inspectiebezoek. 
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Bedrijf nog niet toegelaten: checklist: 
TRA 3475 – Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning) 
 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp  
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT 
Autocontrole 
Gids G-018 vanaf versie 2. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
de gids zelf raadplegen.  
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest 
waarschijnlijke situaties.  
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige 
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.  
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke 
situaties. 
Financiering 
Heffingen: 
Facturatie sector = 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. 
Retributies: 
Het aantal betalende inspecties wordt bepaald volgens de criteria van het KB van 22 december 2005, en hangt 
ook af van de aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem, van de inspectieresultaten van de 3 
vorige jaren en van de eventueel opgelopen repressieve of administratieve maatregelen in de 2 voorgaande 
jaren. 
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