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Beheerder van distributieautomaten (uitsluitend levensmiddelen met een
houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden)
Beschrijving
Code
Plaats
Beheerders van distributieautomaten
PL39
Activiteit
Detailhandel als bijkomstige activiteit
AC95
Product
Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij
PR57
omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden
E/T/R
Registratie
Formaat n° E/T
Autocontrolegids
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor G-007
de detailhandel in algemene voedingswaren
Indien ook levensmiddelen worden verkocht die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minder dan
drie maanden houdbaar blijven of enkel mits bijkomende maatregel langer dan 3 maanden houdbaar blijven:
zie fiche PL39AC96PR52.
Als een detailhandel (algemene voeding, slagerij, viswinkel, bakker, horeca…) een distributietoestel heeft in
of in de onmiddellijke nabijheid van zijn winkel dat hij zelf bevoorraadt, dan valt dit toestel onder de
registratie/toelating van de winkel zelf.
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 via distributieautomaten aan eindverbruiker van dranken en/of voorverpakte levensmiddelen die
zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven en van
verpakkingsmateriaal.
Verkoop via distributieautomaten 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).
Opslag op de vestigingseenheid en/of transport voor de bevoorrading van het toestel.
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)
Groothandel
Detailhandel (PL29AC96PR57 of PL29AC96PR52), vleeswinkel (PL9AC96PR168), bakkerij
(PL10AC68PR110)
Fabrikant van levensmiddelen
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.
Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de
autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in 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
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Korte omschrijving
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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.
Financiering
Facturatiesector: detailhandel.
Forfaitair tarief van de heffing, als in de vestigingseenheid geen andere activiteit wordt uitgeoefend die
onderworpen is aan een toelating of een erkenning, conform het KB van 16/01/2006.

2/2

