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Korte omschrijving Boerderij - kiemgroenten 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 
Activiteit Productie AC64 

Product Kiemgroenten PR197 

E/T/R Erkenning 15.3 

Formaat n° E/T AER/UPC/000000  

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie G-040 

Productie van kiemgroenten. 
“Kiemgroenten” zijn gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) 208/2013 van de Commissie van 11 maart 
2013 betreffende de traceerbaarheidsvoorschriften voor kiemgroenten en voor de productie van 
kiemgroenten bestemde zaden: “het product dat wordt verkregen uit het kiemen van zaden en de 
ontwikkeling daarvan in water of een ander medium, dat vóór de ontwikkeling van echte bladeren wordt 
geoogst en dat bedoeld is om geheel te worden gegeten, inclusief het zaad.” 

Niet inbegrepen in deze activiteit is de productie van alle groenten die niet voldoen aan deze definitie 
(cressen, ‘microgreens’,…). 
Een operator kan deze activiteit nooit impliciet uitoefenen, en moet zich dus steeds registreren en de 
inrichting laten erkennen door het FAVV vooraleer de productie te starten.  

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 de kiemgroenten afkomstig van de eigen productie.  
- De bewerking (wassen, verpakken,  sorteren,  …) op het bedrijf van de zelf geproduceerde kiemgroenten, 

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

bedrijf als daarbuiten.  
- Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen (zaden, biociden,…) 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) 

PL42 Landbouwbedrijf 
AC64 Productie 
PR88 Groenten 

Reglementaire basis 

Verordening (EG) 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
levensmiddelenhygiëne. 
KB 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. 
Verordening (EU) 210/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 betreffende de erkenning van inrichtingen 
die kiemgroenten produceren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad. 

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 

Verplicht.  
Checklist PRI 3313. 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

Annex van Verordening 210/2013 en Annex 1 van Verordening (EG) 852/2004 
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp  
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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 

Facturatiesector = primaire productie. 

 


