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Korte omschrijving Koper rauwe koemelk
 Beschrijving Code 
Plaats Koper van melk PL2 
Activiteit Kopen bij een producent AC4 
Product Rauwe koemelk PR87 
E/T/R Toelating 4.1 
Formaat n° E/T AER/<LCE>/000000  
Autocontrolegids Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie  

Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport 
van rauwe melk  
Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de 
productie van voedingsmiddelen in de sectoren: 
Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Sauzen, 
bouillons en soepen - Salades -  
Natuurdarmen 
Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, 
chocolade-, praline- en suikergoedindustrie 
Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 
Productie en verkoop van zuivelproducten op het 
landbouwbedrijf 
Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector

G-002 
G-009 
 
G-019 
 
 
 
 
G-022 
 
G-026 
G-034 
 
G-044 

Rauwe koemelk: het door het melken van één of meer koeien verkregen product. 
 
Kopen: kopen van rauwe koemelk rechtstreeks van een veehouder om deze in te zamelen, te verpakken, op 
te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken of om te verkopen aan andere inrichtingen. 
 
Voorbeelden: 
Een hoevezuivelaar die melk andere dan koemelk produceert, maar rauwe koemelk aankoopt bij een andere 
veehouder voor de verdere verwerking. 
Een melkinrichting, detailhandel, bakker,… die zelf melk aankoopt bij een veehouder om zelf te verwerken. 
Een koper die zelf geen melk verwerkt maar levert aan bovenstaande voorbeelden.  
Een ambulante handelaar die rauwe koemelk aankoopt bij een veehouder om deze, al dan niet verwerkt, te 
verkopen aan de eindconsument. 
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)
Vervoer van melk van koeien 
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 094: Melkinrichting 
PL43 - Fabrikant 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken  
PR141 - Zuivelproducten 
 
ACT 096: Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk 
PL43 - Fabrikant 
AC41 - Vervaardiging om in de handel te brengen 
PR53 - Levensmiddelen op basis van rauwe melk 
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ACT 099: Koper rauwe melk andere dan koemelk 
PL2 - Koper van melk 
AC4 - Kopen bij een producent 
PR86 - Rauwe melk andere dan koemelk 
 
ACT 376: Detailhandel levensmiddelen 
PL29 - Detailhandelaar  
AC96 - Niet-ambulante detailhandel  
PR52 - Levensmiddelen                                                    
 
ACT 032: Bakkerij 
PL10 - Bakkerij 
AC68 - Productie en niet ambulante kleinhandel 
PR110 - Brood en patisserie 
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) 
- Een getekende verklaring dat een opleiding verstrekt werd aan de RMO-chauffeur. 
- Een getekende verklaring ter staving van de erkenning en de identificatie van het 
monsternemingsapparaat. 
- Een lijst van de personen die toegang hebben tot de koelruimte waar de monsters zullen worden bewaard. 
Bovenstaande documenten zijn NVT 
- in de sector distributie = business to consumer 
- indien melk niet wordt opgehaald met RMO. 
 
Indien de melk zal worden opgehaald bij een beperkt aantal producenten zonder gebruik te maken van een 
RMO uitgerust met een erkend mechanisch bemonsteringsapparaat en niet door een RMO-chauffeur die 
houder is van een vergunning (“speciale koper”): derogatie afgeleverd door IO (inter-professioneel 
organisme) opvragen bij de koper (zie MB 1/02/2007, bijlage punt 4.9). 
Bovenstaand document is NVT 
- in de sector distributie = business to consumer 

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
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT in de sector distributie = business to consumer 
NVT indien de melk niet wordt opgehaald door een RMO 
 
Om een toelating als “Koper rauwe koemelk” te kunnen uitreiken, moet de aanvraag bijkomend administratief 
worden onderzocht door het FAVV om te verifiëren of sommige punten van het MB van 1 februari 2007 
vervuld zijn.  Het betreft de volgende punten: 
 
- initiële opleiding van de RMO-chauffeurs door het IO (interprofessioneel organisme: 

Melkcontrolecentrum Vlaanderen en Le Comité du Lait). 
Een getekende verklaring dat de opleiding verstrekt werd aan de betrokkene, dient bij de aanvraag 
toegevoegd te worden. 

- de aanwezigheid op de RMO (rijdende melkontvangst, het voertuig gebruikt voor de melkophaling) van 
een door het IO erkend en geïdentificeerd monsternemingsapparaat.  
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Een getekende verklaring van het IO ter staving van de erkenning en de identificatie, dient bij de 
aanvraag toegevoegd te worden. 

- de lijst van de personen die toegang hebben tot de koelruimte waar de monsters, genomen in het kader 
van het KB van 21 december 2006, zullen worden bewaard. De lijst dient als bijlage bij de aanvraag 
toegevoegd te worden. 

 
Deze bijkomende administratieve controle moet niet worden uitgevoerd bij kopers met een derogatie, zoals 
bedoeld in punt 4.9 van de bijlage bij het MB van 1 februari 2007 houdende goedkeuring van het document 
opgesteld door de erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van 
de kwaliteit van de rauwe koemelk. Een koper die melk ophaalt bij een beperkt aantal producenten kan een 
derogatie aanvragen bij de IO, zodat de melk niet dient opgehaald te worden met een RMO uitgerust met 
een erkend mechanisch bemonsteringsapparaat en door een RMO-chauffeur die houder is van een 
vergunning. Voor een dergelijke ”speciale” koper legt de IO de procedure vast voor het nemen, het bewaren 
en het vervoeren van de melkmonsters. 
 
In het geval van speciale koper dient de derogatie verkregen door IO opgevraagd te worden bij de koper. 
 
Indien een inrichting met erkenning 4.1. (melkinrichting of inrichting waar melk wordt verwerkt op het bedrijf) 
of met erkenning 4.3. (inrichting voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op 
basis van rauwe melk) of met een toelating 4.3. (boerderij – hoevezuivel), zelf de rauwe koemelk ophaalt bij 
de producent, dan moet deze inrichting ook een toelating 4.1 als koper rauwe koemelk hebben. 
Autocontrole 
Gids G-002 vanaf versie 1. 
Gids G-009 vanaf versie 1. 
Gids G-019 vanaf versie 2. 
Gids G-022 vanaf versie 1. 
Gids G-026 vanaf versie 1. 
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 “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
Financiering 
Facturatiesector: groothandel 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde 
personen. 
 


