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Korte omschrijving Groothandelaar LM > 3 maand 
 Beschrijving Code 
Plaats Groothandelaar PL47 
Activiteit Groothandel AC97 
Product Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij 

omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden 
PR57 

E/T/R Registratie NVT. 
Formaat n° E/T NVT.  
Autocontrolegids Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor 

de groothandel in voedingswaren 
G-039 

De aankoop, de invoer, het hanteren, het opslaan van levensmiddelen met een houdbaarheid bij 
omgevingstemperatuur van ten minste drie maanden, met het oog op het afstaan ten kosteloze of 
bezwarende titel aan operatoren of op de uitvoer. 
 
Levensmiddel: alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om 

door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
zij door de mens worden geconsumeerd. 

 
Deze combinatie Plaats-Activiteit-Product omvat: de levensmiddelen met een houdbaarheid bij 
omgevingstemperatuur van ten minste drie maanden zoals de groothandel in drank, producten en afgeleide 
producten van plantaardige oorsprong (suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, 
specerijen,…),……. 
 
Voor de opslag op kamertemperatuur van levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong voor derden of voor 
eigen rekening waar geen productie, handel of onmiddellijke verpakking van het betrokken levensmiddel 
plaatsvindt, zie Plaats-Activiteit-Product combinatie PL31AC81PR52 Opslag kamer t° levensmiddelen (zie 
fiche ACT 345). 
 
Deze combinatie Plaats-Activiteit-Product omvat niet de groothandel in groenten, fruit en aardappelen (vers) 
PL47AC97PR70 (zie fiche ACT 055), noch de groothandel in granen en andere grondstoffen voor de 
vervaardiging van levensmiddelen PL47AC97PR43 (zie fiche ACT 343).  
 
Deze activiteit is niet van toepassing op traders (handel zonder fysisch bezit), zie Plaats-Activiteit-Product 
combinatie PL82AC108PR126 trader (zie fiche ACT 017). 
 
Indien men enkel levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van minder dan drie 
maanden in zijn bezit heeft, dan valt men niet onder deze Plaats-Activiteit-Product combinatie.  Men valt dan 
onder de Plaats-Activiteit-Product combinatie PL47AC97PR52 Groothandelaar (zie fiche ACT 342). 
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 en opslag van voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden voor eigen rekening. 
 
Detailhandel van voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden, 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 PL29AC96PR57 detailhandel LM > 3 maand (zie fiche ACT 038) 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. 
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Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
PL47 – Groothandelaar 
AC97 – Groothandel 
PR70 – Fruit en groenten 
 
PL29 - Detailhandelaar 
AC96 - Niet-ambulante detailhandel 
PR57 – Levensmiddelen > 3 maanden 
 
PL29 - Detailhandelaar 
AC94 - Ambulante detailhandel 
PR57 – 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. 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp  
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT. 
 
Indien toch een inspectie wordt uitgevoerd na toekenning voorwaardelijke toelating 
checklists: 
DIS 2327 – Infrastructuur, inrichting en hygiëne 
DIS 2446 – Autocontrole  
DIS 2239 - Traceerbaarheid 
TRA/DIS 2419 – Verpakking en etikettering (inclusief handelsnomen) 
DIS 2205 – Meldingsplicht 
http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/distributie.asp  
Autocontrole 
Gids G-039 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 
Facturatie sector = groothandel. 
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal 
tewerkgestelde personen. 

 
 


