Fiche 1: Registratie, toelating en erkenning
bij het FAVV
B2C: Primaire producent
Toelating volstaat

B2B: Transformator (indien je verwerker bent van primaire producten)

Verwerker van fruit, groenten en granen: Toelating volstaat, geen
wijzigingen, analysefrequentie blijft hetzelfde tenzij derde andere eisen stelt.

Verwerker van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (zuivel, vlees):
Erkenning nodig, andere controles (andere controleurs, hogere controlefrequentie en
andere checklijsten.

In een notendop:

Registratie bij het FAVV

Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen geregistreerd te zijn bij het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Producenten van onverwerkte producten (fruit, groenten, rauwe melk, …), mogen hun
producten zowel rechtstreeks aan de consument als aan registratieplichtige derden
(grootkeukens) verkopen zonder dat ze dit als extra activiteit in de voedselketen moeten
melden. Hiervoor volstaat hun registratie als primaire producent.
Als je als verwerker van levensmiddelen, ook aan derden (grootkeukens) wilt leveren, dan dien
je, als deze derden gelegen zijn op > 80 km rond je bedrijf of als deze leveringen aan
derden >30% van de totale omzet zijn, geregistreerd te zijn als ‘fabrikant/transformator’.
Voorbeeld: Een hoeveslager die B2C of maximaal 30% B2B verkoopt, blijft voor het FAVV een
‘primaire producent’, maar als hij meer dan 30% B2B verkoopt (of verder levert dan 80 km rond
het bedrijf), dan is hij voor het FAVV geen primaire producent meer maar transformator.

Toelating of erkenning

Bovenop de registratie, moeten producenten van verwerkte producten meestal over een
bijkomende erkenning of toelating beschikken:

➢ Ben je een groente of fruit verwerker (confituren, sappen, soepen, versneden groenten,
versneden fruit,…), dan heb je van het FAVV ook een toelating nodig als verwerker.
➢ Verwerk je levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, zuivel,…), en wil je leveren aan
registratieplichtige derden (grootkeukens), dan zal je een erkenning moeten aanvragen
indien deze derden gelegen zijn op > 80 km rond uw bedrijf of als deze leveringen aan
derden >30% van de totale omzet zijn.
Opmerking: Voor het samenvoegen van producten van plantaardige oorsprong en verwerkte
producten van dierlijke oorsprong en het verder verwerken van deze samengestelde producten,
is geen erkenning nodig maar volstaat een toelating.

Voorbeelden: het inblikken van producten vervaardigd met groenten en verwerkt vlees, het
vervaardigen van soep met vleesextracten, het vervaardigen van pizza’s met ham, het vervaardigen
garnaalkroketten met voorgekookte garnalen, …

Controle en checklijsten

Alvorens een erkenning wordt aangevraagd, zal het FAVV een plaatsbezoek brengen waarbij
vooral gekeken wordt of de infrastructuur en uitrusting voldoet aan de wettelijke vereisten
(zie voorwaarden voor erkenning).
Om de controle voor te bereiden, kan je gebruik maken van checklijsten (zie bijlage). Bovenop
de controlepunten voor levensmiddelen zonder erkenning, worden volgende controlepunten
gecontroleerd i.v.m. de infrastructuur, inrichting en hygiëne:
Infrastructuur: algemene en specifieke eisen

2. De lokalen worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze waartoe ze zijn bestemd.
7. Er zijn voorzieningen ter bescherming van onverpakte LM tijdens het laden en lossen.
GMP/GHP: toepassing

15. Bezoekers worden enkel toegelaten indien ze de goede persoonlijke hygiëneregels
respecteren.
16. Levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn voorzien van een gezondheidsmerk of
identificatiemerkteken in alle gevallen waar deze merken verplicht zijn.
Product gerelateerde controle

1. Alle aanwezige vers vlees werd goedgekeurd.
2. Er is geen onbehandeld met cysticerci geïnfecteerd vers vlees aanwezig, tenzij de inrichting
deze zal versnijden en conform de diepvriesbehandeling uitvoeren.
3. Er is geen vers vlees aanwezig dat overeenkomstig het gezondheidsmerk bekomen is bij
particuliere slachting.
Documentaire controle

12. Vlees/Vis: De inrichting is in overeenstemming met het goedgekeurd plan.
13. Een kopie van deze checklist wordt overgemaakt aan de Gewesten conform het protocol
tussen het FAVV en de betaalorganen van het Waalse en Vlaamse Gewest betreffende de
randvoorwaarden. De door de Gewesten mogelijk opgelegde sancties met betrekking tot de
premies naar aanleiding van vaststellingen tijdens de controles vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van het FAVV.

Voldoe je aan alle controlepunten, dan zal je een voorwaardelijke erkenning krijgen. Hierop zal
een tweede inspectiebezoek binnen een periode 3-6 maanden volgen voor een definitieve
erkenning, waarbij de naleving van de exploitatievoorwaarden worden geverifieerd. In
tegenstelling tot het eerste inspectiebezoek dat verplicht wordt uitgevoerd door het FAVV, kan
het tweede ook door een OCI (Certificerings- en Keuringsinstelling) uitgevoerd worden.

Hoe een registratie, toelating en erkenning aanvragen?
●
●

●

Surf naar de webpagina van het FAVV: http://www.favv.be/erkenningen/
Hier vindt u:
o het formulier voor de registratie van uw activiteiten.
o de aanvraag van een toelating en/of een erkenning.
Vul het formulier in en bezorg het aan uw Lokale Controle Eenheid (LCE).

●
●

OF voeg uw activiteiten zelf toe aan uw dossier via Foodweb.
Je zal een brief ontvangen die de registratie, toelating of erkenning bevestigd. Tijdens de
audit controleert de auditor de aanwezigheid van de brief voor de toelating of de
erkenning. Voor de registratie is de aanwezigheid van de activiteit in de database van het
FAVV voldoende.

Bijlage

Checklist voor inspectie van infrastructuur, inrichting en hygiëne
Zonder Erkenningsplicht: B2C
TRA 3193

Met Erkenningsplicht: B2B
TRA 3188

Meer info over de checklists.
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