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Korte omschrijving

Groothandel bananen
Beschrijving
Code
Plaats
Groothandelaar
PL47
Activiteit
Groothandel met vrijstelling van controle
AC98
Product
Bananen
PR30
E/T/R
Erkenning
18.2
Formaat n° E/T
5 of 6 cijfers
Autocontrolegids
Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit
G-014
verwerkende industrie en handel
De operator die over deze erkenning beschikt, voert zelf controles uit op de handelsnormen en geniet
daarom van een vrijstelling van de controle door het FAVV bij de invoer van bananen uit derde landen
(Verordening (EU) Nr. 1333/2011).
Bananen: enkel "dessertbananen" en dus niet “plantains” (bakbanaan), babybananen en bananen bestemd
voor industriële verwerking.
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)
NVT
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
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
Reglementaire basis
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften
inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in
de sector bananen.
Koninklijk Besluit van 16/01/2006 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)
Vragenlijst ingevuld door de operator.
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Controle ter plaatse.
Checklist PRI 3258 & checklist PRI 3063.
http://www.favv.be/checklists-nl/plantaardigesector.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
Zie checklist PRI 3258 en PRI 3063.
+ http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT.
Autocontrole
Gids G-014 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
Facturatie sector = groothandel.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV
heffing berekend volgens de tarieven van de sector groothandel,op basis van het aantal tewerkgestelde
personen. Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid
dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV.
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