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Verkooppunt
Beschrijving
Code
Plaats
Detailhandelaar
PL29
Activiteit
Detailhandel als bijkomstige activiteit
AC95
Product
Levensmiddelen
PR52
E/T/R
Toelating
1.1
Formaat n° E/T
AER/PCE/XXXXX
Autocontrolegids
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor G-007
de detailhandel in algemene voedingswaren
Verkoop in nevenactiviteit (bv. bioscoop, theater, benzinestation, cultureel centrum, vakantiecentrum, school,
krantenwinkel...).
Korte omschrijving

Indien enkel dranken en/of voorverpakte levensmiddelen verkocht worden aan de eindconsument die meer
dan 3 maanden houdbaar zijn zonder bijkomende bewaarvoorschriften : zie fiche Verkooppunt (uitsluitend
levensmiddelen
met
een
houdbaarheid
bij
omgevingstemperatuur
van
tenminste
3
maanden)(PL29AC95PR57).
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)
Verkoop aan de eindverbruiker van levensmiddelen, dranken en verpakkingsmaterialen.
Verkoop aan de eindverbruiker van verpakte meststoffen, verpakte bestrijdingsmiddelen, verpakte zaden en
verpakte voeders voor gezelschapsdieren en verpakte diervoeders met maximaal gewicht van 5kg voor
voedselproducerende dieren (is een impliciete activiteit op voorwaarde dat de verkoop van levensmiddelen
de hoofdactiviteit vormt).
Distributie-automa(a)t(en) in of in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, dat (die) vanuit inrichting zelf
word(t)(en) aangevuld.
Transport met gepast vervoermiddel, eigen aan de operator.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
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-007 vanaf versie 1.
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.
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Financiering
Facturatiesector: detailhandel.
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde
personen.

2/2

