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Vleeswinkel
Beschrijving
Code
Plaats
Slagerij
PL9
Activiteit
Niet-ambulante detailhandel
AC96
Product
Vlees
PR168
E/T/R
Toelating
2.1
Formaat n° E/T
AER/PCE/XXXXX
Autocontrolegids
Gids voor de autocontrole in de slagerij
G-003
Vleeswinkel, pluimvee-, lagomorfen- en wildhandel, slagerij, slagerij in een supermarkt waar de detailhandel,
met inbegrip van de be- of verwerking, van vers vlees, vleesbereidingen, gehakt vlees, vleesproducten en
andere behandelde producten van dierlijke oorsprong wordt uitgeoefend.
Merk op: indien verwijdering van de wervelkolom in de inrichting: zie gevolgactiviteit.
Indien alleen verkoop van vlees in oorspronkelijke verpakking of van vleesproducten waarvan de
oorspronkelijke verpakking werd geopend, zie detailhandel (PL29AC96PR52).
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
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)
Bereiden en verkopen van salades, bereide maaltijden, soepen en sausen.
Traiteur.
Verkoop van belegde broodjes, bake-off van broodjes inbegrepen.
Het aanbieden van producten om te proeven.
Distributie-automa(a)t(en) in of in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, dat (die) vanuit inrichting zelf
word(t)(en) aangevuld.
Detailhandel in algemene eetwaren in nevenactiviteit.
Transport met geschikt vervoermiddel, eigen aan de operator.
Levering aan andere operatoren in de detailhandel/horeca/grootkeuken: maximum 30% van de omzet van
de totale jaarlijkse productie aan andere detailhandelszaken gelegen binnen een straal van 80km OF aan
maximaal 2 detailhandelszaken, gevestigd binnen een straal van 80km en die behoren tot dezelfde operator
als deze die levert.Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn: zie relevante PAP fiche TRA.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Verwijderen van de wervelkolom in het kader van maatregelen tegen TSE (PL9AC80PR126).
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
Detailhandel (grootwarenhuis) (PL29AC96PR52) (behalve distributie-automaten, zie hierboven)
Ambulante vleeswinkel (PL9AC94PR168)
Wildbewerkingsinrichting (PL37AC59PR76)
Reglementaire basis
Koninklijk besluit 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)
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Autocontrole
Gids G-003 vanaf versie 1.
Korte omschrijving
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Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector: detailhandel.
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde
personen.
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