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Korte omschrijving

Boerderij - hoevezuivel melk koe
Beschrijving
Code
Plaats
Landbouwbedrijf
PL42
Activiteit
Vervaardiging voor de directe verkoop
AC42
Product
Zuivelproducten op basis van koemelk
PR145
E/T/R
Toelating
4.3
Formaat n° E/T
HP XXXX
Autocontrolegids
Autocontrolegids voor de productie en verkoop van
G-034
zuivelproducten op het landbouwbedrijf
Praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren
G-044
Het voorverpakken van koemelk en het vervaardigen voor de rechtstreekse verkoop (al dan niet ambulant)
aan de eindconsument van zuivelproducten (room, boter, kaas, yoghurt, melk/roomijs, desserten op basis
van melk (zoals bv. rijstpap),…) op basis van koemelk (inclusief buffelmelk). Voor producten op basis van
rauwe koemelk: zie PRI - ACT 322.
Het invriezen van melk valt ook onder deze toelating.
Voor meer informatie de operatoren: zie omzendbrief PCCB/S3/NDZEME/1136184.
Voor de PCE: zie dienstnota CONT/2014/01.
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
PL42: Landbouwbedrijf.
AC28: Houden.
PR41: Runderen (behalve vetmesten kalveren).
PL42: Landbouwbedrijf.
AC64: Productie.
PR85: Rauwe melk.
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)
Indien ook andere producten verkocht worden: zie aansluitende activiteiten.
Het vervaardigen van levensmiddelen op basis van rauwe eieren (bv. chocomousse,…) in nevenactiviteit.
Koper van melk: op voorwaarde dat de operator enkel melk koopt van dezelfde diersoort als deze die de
operator zelf houdt voor de productie van melk en dat de hoeveelheid aangekochte melk (in liters) steeds
lager is dan de hoeveelheid geproduceerde eigen melk (in liters). Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn,
wordt dit een aansluitende activiteit waar een aparte toelating moet voor worden aangevraagd.
Verkoop via automaten van:
- andere producten (boter, kaas, yoghurt….) voor zover enkel eigen producten verkocht worden EN de
automaat op de hoeve staat of zichtbaar is van de hoeve.
In alle andere gevallen is een toelating vereist: zie aansluitende activiteiten
Leveringen aan andere inrichtingen in de detailhandel/horeca/grootkeuken: maximum 30% van de omzet
van de totale jaarlijkse productie aan andere detailhandelszaken gelegen binnen een straal van 80 km of aan
maximaal 2 detailhandelszaken, gevestigd binnen een straal van 80 km en die behoren tot dezelfde operator
als deze die levert. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn: zie PAP fiche TRA of DIS.
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)
PL84: Transportbedrijf.
AC88: Vervoer onder gecontroleerde temperatuur en/of atmosfeer.
PR85: Rauwe melk.
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PL29: Detailhandelaar.
AC96: Niet-ambulante detailhandel.
PR52: Levensmiddelen.
PL29: Detailhandelaar.
AC94: Ambulante detailhandel.
PR52: Levensmiddelen
PL92: Eetgelegenheid.
AC66: Productie en distributie.
PR152: Maaltijden.
PL2: Koper van melk.
AC4: Kopen bij een producent.
PR86: Rauwe melk andere dan koemelk.
PL2: Koper van melk.
AC4: Kopen bij een producent.
PR87: Rauwe koemelk.
PL39: Beheerder van distributieautomaten.
AC95: Detailhandel als bijkomstige activiteit.
PR52: Levensmiddelen.
Reglementaire basis
1. 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.
2. Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
3. Koninklijk Besluit van 22 december 2005 betreffende hygiëne van levensmiddelen van dierlijke
oorsprong.
4. Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent,
van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of
aan de plaatselijke detailhandel.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT.
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
Verplicht. PRI 3260.
http://www.afsca.be/checklists-nl/dierlijkesector.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/agrements/conditionsagrement/annexe3.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT.
Autocontrole
Gids G-034 vanaf versie 1.
Gids G-044 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.
Financiering
Facturatiesector = primaire productie
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