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Korte omschrijving Fabrikant levensmiddelen met rauwe eieren 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging om in de handel te brengen AC41 
Product Levensmiddelen op basis van rauwe eieren PR54 
E/T/R Erkenning 5.3 
Formaat n° E/T AER/<LCE>/000000  
Autocontrolegids Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit 

verwerkende industrie en handel 
Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, 
chocolade-, praline- en suikergoedindustrie 
Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 
 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche 

G-014 
 
G-022 
 
G-026 

Voor de bereiding van levensmiddelen waarin rauwe eieren (of rauw eiwit of rauw eigeel) zijn verwerkt en 
dewelke geen vloeibaar ei of eiproducten zijn. Tijdens het productieproces kan er eventueel een 
hittebehandeling van de rauwe eieren (of rauw eiwit of rauw eigeel) plaatsvinden. 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
ACT 210: Industriële bakkerij 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR110 - Brood en verse patisserie 
 
ACT 203: Industriële koekjes- en beschuitbakkerij 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR32 - Beschuiten, koekjes en droog gebak 
 
ACT 215: Fabrikant producten afgeleid van aardappelen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR139 - Producten afgeleid van aardappelen 
 
ACT 206: Industrieel chocolade- en snoepbedrijf 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR45 - Chocolade, snoepwaren 
 
ACT 225: Fabrikant andere levensmiddelen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR26 - Andere levensmiddelen  
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 levensmiddelen met 
rauwe eieren. 
 
Opslag van dierlijke bijproducten, afkomstig van zijn productie. 
Verkoop van nevenproducten van de productie van levensmiddelen met rauwe eieren als diervoeding, indien 
bestemd voor operatoren van de sector van de diervoeders. 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
NVT. 
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Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
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 3854 - 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 3341 en/of 3361 – Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 
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-014 vanaf versie 1. 
Gids G-022 vanaf versie 1. 
Gids G-026 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 
Facturatiesector: verwerking 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde 
personen. 

 


