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Korte omschrijving Melkinrichting 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken AC40 
Product Zuivelproducten PR141 
E/T/R Erkenning 4.1 
Formaat n° E/T - M0000: hoofdactiviteit is vervaardiging van 

consumptiemelk of vervaardiging van melkpoeder of 
vervaardiging van gecondenseerde en/of geëvaporeerde 
melk of vervaardiging van yoghurt,... 

- CO0000: hoofdactiviteit is versnijden en/of verpakken van 

zuivelproducten. 
- K0000: hoofdactiviteit is de vervaardiging/rijping van 

kaas. 
- FB0000: hoofdactiviteit is de vervaardiging van boter. 
- HP0000: voor alle landbouwbedrijven die zuivelproducten 
vervaardigen op het landbouwbedrijf. 

 

Autocontrolegids Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie 
Gids autocontrolesysteem voor de productie en verkoop 
van zuivelproducten op het landbouwbedrijf 
 
Let op! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche. 

G-002 
G-034 
 

Zuivelproducten: producten die uitsluitend zijn verkregen uit melk, met dien verstande dat stoffen die voor de 
bereiding ervan noodzakelijk zijn, mogen worden toegevoegd, mits deze stoffen niet worden gebruikt voor de 
volledige of gedeeltelijke vervanging van één van de bestanddelen van de melk.  
 
Uitsluitend de hieronder vermelde producten zijn zuivelproducten:  
i) wei, 
ii) room, 
iii) boter, 
iv) karnemelk of botermelk 
v) boterolie 
vi) caseïne, 
vii) watervrij melkvet, 
viii) kaas, 
ix) yoghurt, 
x) kefir, 
xi) koemis, 
xii) viili/fil, 
xiii) smetana, 
xiv) fil, 
xv) rjaženka, 
xvi) rūgušpiens. 
 
In dit kader vallen melk en melkpoeder ook onder de term ‘zuivelproducten’. 
 
Onderstaande voorbeelden zijn dus geen zuivelproducten: 
Rijstpap  
Roomijs 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT. 
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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, ontvangen, behandelen en opslag van grondstoffen voor de productie van zuivelproducten. 
 
Verwerking, verpakking en groothandel van zuivelproducten. 
 
Vervoer en opslag van zuivelproducten voor eigen rekening. 
 
Opslag van dierlijke bijproducten, afkomstig van zijn productie. 
 
Detailhandel van zuivelproducten, 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). 
 
Voor de inrichtingen die rauwe melk ontvangen, is de productie van levensmiddelen op basis van rauwe 
melk (zoals bijvoorbeeld roomijs of melkdesserten) inbegrepen.  
 
Verkoop van nevenproducten van de productie van zuivelproducten als diervoeding, indien bestemd voor 
operatoren van de sector van de diervoeders (petfood). 
 
Deze Plaats-Activiteit-Product-combinatie is niet van toepassing op hoevezuivelaars met een toelating.  
(voor meer info : zie www.favv.be > Professionelen > Levensmiddelen > omzendbrieven > ‘Toelating en 
erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen’) 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
ACT 100: Melkinrichting verkoop feed 
PL43 - Fabrikant 
AC102 - In de handel brengen 
PR14 - Melk en melkproducten die overeenkomstig nationale normen zijn verwerkt en waarvoor een 
afwijking werd gegeven 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 098: Koper rauwe koemelk 
PL2 - Koper van melk 
AC4 - Kopen bij een producent 
PR87 - Rauwe koemelk 
 
ACT 099: Koper rauwe melk andere dan koemelk 
PL2 - Koper van melk 
AC4 - Kopen bij een producent 
PR86 - Rauwe melk andere dan koemelk 
 
ACT 225: Fabrikant andere levensmiddelen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR26 - Andere levensmiddelen 
 
ACT 038: Detailhandel levensmiddelen > 3 maand 
PL29 - Detailhandelaar 
AC96 - Niet-ambulante detailhandel 
PR57 - Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie 
maanden 
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ACT 376: Detailhandel levensmiddelen 
PL29 - Detailhandelaar 
AC96 - Niet-ambulante detailhandel 
PR52 - Levensmiddelen 
ACT 251: Fabrikant voedermiddelen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR96 - Voedermiddelen 
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 
Verplicht. 
 
Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: checklist: 
TRA 3863 – Thematische Scope Erkenning 
 
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklists: 
TRA 3848 - Basisscope 
TRA 3771 – Thematische Scope Traceerbaarheid 
TRA 3804 – Thematische Scope Autocontrole 
TRA 3814 – Thematische Scope Analyses 
TRA 3791 – Thematische Scope Documentaire Controle 
TRA 3229 – Meldingsplicht 
TRA 3347 – Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 
TRA 3842 – Thematische Scope Dierlijke bijproducten (indien van toepassing) 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp  
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT. 
Autocontrole 
Gids G-002 vanaf versie 1. 
Gids G-034 vanaf versie 1. 
 
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 
Facturatiesector: verwerking 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde 
personen. 
 
Retributies 
Bepaalde inspectiebezoeken zijn betalend via retributies ((her)controle, toekenning van een erkenning). 
 


