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Technische fiche activiteit TRA – ACT 105  
versie n° 5    01/10/2018

  
Korte omschrijving Uitsnijderij wild
 Beschrijving Code 
Plaats Uitsnijderij PL5 
Activiteit Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken AC24 
Product Wild PR72 
E/T/R Erkenning 1.1.2. 
Formaat n° E/T E99999999  
Autocontrolegids Generieke autocontrolegids voor slachthuizen, 

uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van 
gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als 
landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

G-018 

Vers vlees: vlees (slachtafvallen inbegrepen) dat, buiten de koel- of vriesbehandeling, geen enkele 
behandeling heeft ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen, met inbegrip van vacuümverpakt vlees of 
vlees in verpakking met gecontroleerde atmosfeer (V 853/2004, Bijlage I, 1.10). 
 
Deze PAP fiche geldt zowel voor vrij wild (bekomen bij de jacht) als gekweekt wild (bv gekweekte herten).       
 
"Vrij wild" : 
- Wilde hoefdieren en lagomorfen, evenals andere landzoogdieren die voor menselijke consumptie bejaagd 
worden en die krachtens de in de betrokken lidstaten geldende wetgeving als vrij wild beschouwd worden, 
met inbegrip van zoogdieren die in een gesloten gebied leven met eenzelfde vrijheid als vrij wild, 
en 
- voor menselijke consumptie bejaagde niet-gedomesticeerde vogels (V 853/2004, Bijlage I, 1.5).                     
 
"Gekweekt wild" :                                                                                                                                                - 
gekweekte loopvogels en andere gekweekte landzoogdieren dan als landbouwhuisdier gehouden runderen 
(met inbegrip van de soorten Bubalus en Bison), varkens, schapen, geiten en eenhoevigen (V 853/2004, 
Bijlage I, 1.6).                               
OPGELET: voor loopvogels, geldt deze fiche ACT niet zie Plaats-Activiteit-Product combinatie 
PL5AC24PR151 uitsnijderij loopvogels (zie fiche ACT 109). 
 
 
"Klein vrij wild": vrij vederwild en in vrijheid levende lagomorfen (V 853/2004, Bijlage I, 1.7).                               
 
"Grof vrij wild": in vrijheid levende landzoogdieren die niet onder de definitie van klein vrij wild vallen (V 
853/2004, Bijlage I, 1.8).                
 
OPGELET: gekweekte fazant, kwartel....vallen onder pluimvee / gekweekte everzwijnen vallen onder 
varkens / gekweekte hazen, gekweekte konijnen vallen onder lagomorfen.                                                         
 
Gekweekte everzwijnen en gekweekte vogels worden niet in dit type van inrichting behandeld, wel in 
inrichting met Plaats-Activiteit-Product combinatie PL5AC24PR118 uitsnijderij varkens (zie fiche ACT 108) of 
Plaats-Activiteit-Product combinatie PL5AC24PR180 uitsnijderij pluimvee (zie fiche ACT 112). 
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)
 
Verpakking en groothandel van vers vlees van wild. 
 
Vervoer en opslag van vers vlees van wild voor eigen rekening 
 
Productie en opslag van niet verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van het uitsnijden 
 
Verkoop van nevenproducten van de productie van vers vlees van wild als diervoeding, indien bestemd
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voor operatoren van de sector van de diervoeders (petfood). 
 
Detailhandel van vers vlees van wild, zonder bijkomende infrastructuur en inrichting voor deze activiteit (vb. 
winkelruimte).  
 
Bij verkoop in een speciaal daarvoor voorziene infrastructuur of met specifieke inrichtingen (vb. winkelruimte, 
marktkraam), zie Plaats-Activiteit-Product combinatie PL29AC96PR52 “detailhandel levensmiddelen” (zie 
fiche ACT 376) of PL29AC96PR57 “detailhandel LM > 3 maand” (zie fiche ACT 038 ; LM = levensmiddelen) 
of PL29AC94PR52 “ambulante detailhandel levensmiddelen” (zie fiche ACT 377) of PL29AC94PR57 
“ambulante detailhandel LM > 3 maand” (zie fiche ACT 047) of PL9AC96PR168 “vleeswinkel” (zie fiche ACT 
030) of PL9AC80PR126 beenhouwerij GRM (zie fiche ACT 029 ; GRM = gespecificeerd risicomateriaal ).   
 
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 
PL31 - Opslagbedrijf 
AC84 - Diepgevroren of gekoelde opslag buiten de kleinhandel 
PR168 - Vlees  
Indien verkoop aan erkende inrichting en enkel in het geval van andere levensmiddelen dan vers vlees van 
wild of bij opslag voor derden.   
 
ACT 342 : Groothandelaar levensmiddelen 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR52 - Levensmiddelen,  indien verkoop aan groothandel of detailhandel, en enkel in geval van andere 
producten dan vers vlees van wild. 
 
ACT 149 : Wildbewerkingsinrichting 
PL37 - Wildbewerkingsinrichting 
AC59 - Bereiden 
PR76 - Vrij wild 
 
ACT 103/112/108/107/106/109/110 : Uitsnijderij runderen/pluimvee/varkens/schapen en 
geiten/lagomorfen/loopvogels/eenhoevigen 
PL5 - Uitsnijderij                                                                                                               
AC24 -  Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR40/180/118/109/84/151/156  - runderen/pluimvee/varkens/schapen en 
geiten/lagomorfen/loopvogels/eenhoevigen  
 
ACT 151 : Fabrikant separatorvlees 
PL43 - Fabrikant 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR179 – Separatorvlees 
 
ACT 117 : Fabrikant vleesbereidingen 
PL43 - Fabrikant 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR125 – Vleesbereidingen 
 
ACT 143 : Fabrikant vleesproducten  
PL43 - Fabrikant 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR135 – Vleesproducten
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ACT 150 : Fabrikant gehakt vlees 
PL43 - Fabrikant 
AC40 - Vervaardiging of (opnieuw) onmiddellijk verpakken 
PR196 - Gehakt vlees 
 
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) 
Plan van de inrichting. 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Verplicht inspectiebezoek. 
 
Bedrijf nog niet erkend: eerste inspectiebezoek: checklisten: 
TRA 3283 
TRA 3488 
 
Bedrijf erkend: inspectiebezoek na voorwaardelijke erkenning: checklisten: 
TRA 3188 
TRA 3431 
TRA 3028 
TRA 3115 
TRA 3123 
TRA 3229 
TRA 3351 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage3.asp 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT 
Autocontrole 
Gids G-018 vanaf versie 2. 
 
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 
Heffingen: 
Facturatiesector = verwerking. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend volgens de tarieven van de sector verwerking, 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. 
Retributies: 
Het aantal betalende inspecties wordt bepaald volgens de criteria van het KB van 22/12/2005, en hangt ook 
af van de aanwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem, van de inspectieresultaten van de 3 
vorige jaren en van de eventueel opgelopen repressieve of administratieve maatregelen in de 2 voorgaande 
jaren. 
 

 


