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Korte omschrijving Trader 
 Beschrijving Code 
Plaats Trader PL82 
Activiteit Handel zonder fysisch bezit van de producten AC108 
Product Product niet gespecificeerd PR126 
E/T/R Registratie R 
Formaat n° E/T NVT  
Autocontrolegids Niet auditeerbare activiteit voor de validatie van het 

autocontrolesysteem bij gebrek aan activiteit met fysisch 
bezit van producten 

- 

Betrokken producten: alle producten (levensmiddelen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, planten, 
zaaizaden, verpakkingsmaterialen,…) waarvoor het FAVV bevoegd is met uitzondering van diervoeders. 
Voor diervoeders is minimaal een specifieke registratie vereist als diervoederbedrijf. 
 
Onder handel zonder fysisch bezit van de producten wordt verstaan de aankoop (met facturatie van de 
producten) en verkoop zonder fysiek in contact te komen met de producten. Er vindt dus geen opslag in een 
van de eigen vestigingen plaats noch manipulatie noch vervoer door de trader zelf. 
De producten worden in dit geval rechtstreeks van de leverancier naar de klant gebracht, waarbij het vervoer 
ofwel door de leverancier, ofwel door de klant, ofwel door een derde vervoerder wordt verzorgd. 
Hieronder vallen zowel levering aan operatoren (BtoB) als aan particulieren (BtoC). 
 
Wanneer de operator zelf geen opslag heeft maar wel het vervoer verzorgt van de producten van de 
leverancier naar de klant, moet hij zich laten registreren als vervoerder en niet als trader. 
 
Wanneer de operator zelf geen opslagplaats bezit, maar er daarentegen wel een huurt, moet hij op die 
plaats een vestiging (met VEN-nummer) hebben op zijn naam en wordt hij niet meer als trader beschouwd. 
In dat geval wordt hij als groothandelaar of als detailhandelaar beschouwd en moet zich daarvoor laten 
registreren voor de vestiging ( van de opslagplaats) en in voorkomend geval een toelating of erkenning 
aanvragen. 
 
Wanneer de producten onder de naam van de operator op de markt worden gebracht en/of wanneer de 
operator verantwoordelijk is voor de inhoud van de etikettering van het product, dan valt deze activiteit echter 
onder groothandel/detailhandel en niet onder trader.  
 
Een trader van verpakkingsmaterialen mag onder zijn naam een verklaring van overeenkomst opstellen, hij 
moet daarvoor niet als groothandel/detailhandel worden beschouwd en geregistreerd. 
 
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) 
NVT 
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) 
NVT 
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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 
- 
Financiering 
Facturatiesector = groothandel. 
Indien deze activiteit als trader de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de 
FAVV heffing berekend  volgens de tarieven van de sector groothandel,vermenigvuldigd met 0,5. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het aantal tewerkgestelde personen, inbegrepen het personeel van de 
vestigingseenheid dat tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV. 
Voor deze activiteit is het niet mogelijk om te genieten van een verminderd tarief van de heffing omwille van 
een gevalideerd Autocontrolesysteem. 

 
 


