TRA – ACT 345

Technische fiche activiteit

versie n° 8
Korte omschrijving
Plaats
Activiteit
Product
E/T/R
Formaat n° E/T
Autocontrolegids

Opslag kamer t° levensmiddelen
Beschrijving
Opslagbedrijf
Opslag op omgevingstemperatuur
Levensmiddelen
Registratie
NVT
Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie.
Autocontrolegids voor de brouwerijsector.
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de
sector van de voedingssupplementen.
Gids
Autocontrole:
aardappelen,
groenten,
fruit
verwerkende industrie en handel.
Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen.
Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de
productie van voedingsmiddelen in de sectoren:
Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Salades –
Natuurdarmen.
Autocontrolegids voor de maalderij.
Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade, praline- en suikergoedindustrie.
Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de
productie van margarine en voedingsvetten.
Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij.
Gids
voor
autocontrole
en
traceerbaarheid
in
koffiebranderijen.
Autocontrole gids van de productiebedrijven van verpakt
water, frisdranken en sappen en nectars.
Gids autocontrole vissector.
Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land-en
tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie
Autocontrolegids voor de handel in granen en agrotoelevering.
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor
de groothandel in voedingswaren.
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Code
PL31
AC81
PR52
NVT
G-002
G-004
G-011
G-014
G-017
G-019

G-020
G-022
G-024
G-026
G-027
G-029
G-032
G-033
G-038
G-039

Let op! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn
louter indicatief en niet bindend – zie meer info in het
luik “autocontrole” van deze fiche.
Opslag op kamertemperatuur van levensmiddelen (ook groenten en fruit) voor derden of voor eigen rekening
waar geen productie, handel of onmiddellijke verpakking van het betrokken levensmiddel plaatsvindt.
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.
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Deze activiteit omvat: de opslag van alle soorten levensmiddelen die op omgevingstemperatuur bewaard
worden.
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 van de opgeslagen levensmiddelen.
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)
ACT 349: Gekoelde opslag vlees
ACT 348: Gekoelde opslag vis
ACT 339: Gekoelde opslag eieren
ACT 338: Gekoelde opslag melk – zuivel
ACT 347: Gekoelde opslag kikkerbillen – slakken
PL31 - Opslagbedrijf.
AC84 - Diepgevroren of gekoelde opslag buiten de detailhandel.
PR168/134/105/141/51/52 - Vlees/Visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren/Vloeibaar ei of
eiproducten/Zuivelproducten/Kikkerbillen of slakken/Levensmiddelen.
ACT 444: Gekoelde opslag levensmiddelen
PL31 - Opslagbedrijf.
AC134 – Gekoelde of ingevroren opslag
PR52 - Levensmiddelen
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
NVT.
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT.
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT.
Autocontrole
Gids G-002 vanaf versie 1.
Gids G-004 vanaf versie 1.
Gids G-011 vanaf versie 1.
Gids G-014 vanaf versie 1.
Gids G-017 vanaf versie 1.
Gids G-019 vanaf versie 1.
Gids G-020 vanaf versie 1.
Gids G-022 vanaf versie 1.
Gids G-024 vanaf versie 1.
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Gids G-026 vanaf versie 1.
Gids G-027 vanaf versie 1.
Gids G-029 vanaf versie 1.
Gids G-032 vanaf versie 1.
Gids G-033 vanaf versie 1
Gids G-038 vanaf versie 1.
Gids G-039 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in
de gids zelf raadplegen.
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest
waarschijnlijke situaties.
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke
situaties.
Financiering
Facturatiesector = 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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