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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de reglementaire vereisten m.b.t. de 
documenten die om traceerbaarheidsredenen vereist zijn bij het verzenden van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong. 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Verzending van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 van de Commissie van 19 september 2011 inzake de 
traceerbaarheidsvoorschriften die bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld. 
 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden. 
  
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
levensmiddelenhygiëne. 
 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen. 
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Koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en 
vleesbereidingen. 
 
Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de 
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de 
levensmiddelensector. 
 
 

3.2. Andere 
 

/ 
 

4. Definities en afkortingen 
 

FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 

5. Traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong: inlichtingen en/of vereiste documenten. 

 
5.1. Algemene vereisten voor alle levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 

 
De uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 inzake de traceerbaarheidsvoorschriften die bij 
Verordening (EG) nr. 178/2002 voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgesteld, wordt 
van toepassing op 1 juli 2012. 
 
De verordening is van toepassing op alle levensmiddelen van dierlijke oorsprong, zowel op   
onverwerkte als op verwerkte producten. Ze is evenwel niet van toepassing op levensmiddelen die 
zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten 
(de zgn. composite products). 
 
Deze verordening is van toepassing op alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven, inbegrepen de 
detailhandel (tenzij bij gelegenheid van de rechtstreekse levering aan de eindconsument) aangezien 
het om een uitvoering gaat van de zgn. general food law (verordening (EG) nr. 178/2002) op het vlak 
van traceerbaarheid. Bijgevolg wordt ook de aanpak “een stap achteruit – een stap vooruit” toegepast.  

 
De exploitant die levensmiddelen van dierlijke oorsprong levert aan een andere exploitant dient steeds 
de volgende informatie te verstrekken aan de  exploitant aan wie hij de levensmiddelen levert: 

 
1.  een nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen 
2.  het volume of de hoeveelheid van de levensmiddelen  
3.  de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de  
 levensmiddelen zijn verzonden 
4.  de naam en het adres van de verzender (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van 

het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden 
5.  de naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waarnaar de 

levensmiddelen worden verzonden 
6.  de naam en het adres van de ontvanger (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van 

het levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden verzonden 
7.  een referentie ter identificatie van de partij of zending, naargelang het geval, en  
8.  de datum van verzending.  
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De elementen van deze informatie stemmen in belangrijke mate overeen met deze die zijn 
opgenomen in het koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen. Daarin zijn evenwel de gegevens niet opgenomen die zijn vervat in de punten 4 en 6 en 
betrekking hebben op de eigenaars van de producten in geval dit niet de exploitanten van de 
levensmiddelenbedrijven zijn. Daaruit mag niet worden afgeleid dat deze elementen niet aanwezig 
moeten zijn in de informatie-uitwisseling tussen de exploitanten. De verplichtingen van verordeningen 
hebben rechtstreekse werking en dienen dus nageleefd te worden. 
 
M.b.t. de punten 3 en 5 kan op grond van het koninklijk besluit betreffende autocontrole, 
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen ook gesteld worden dat aan deze verplichtingen 
kan worden voldaan door van Belgische levensmiddelenbedrijven hetzij het VEN-nummer hetzij het 
door het FAVV, naargelang het geval, toegekend toelatings- of erkenningsnummer te vermelden. Van 
alle erkende inrichtingen waar levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden bewerkt of verwerkt zijn 
de nummers te vinden op de website van het FAVV (zie: www.favv.be: beroepssectoren>dierlijke 
productie>dierlijke producten>erkende inrichtingen). 

 
De leverancier van de levensmiddelen kiest vrij de vorm waarin de informatie wordt verstrekt, zolang 
de informatie duidelijk en ondubbelzinnig ter beschikking gesteld wordt van en kan worden opgezocht 
door de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaraan de levensmiddelen worden geleverd. Dit 
betekent dat zowel papieren als elektronische informatiedragers kunnen gebruikt worden.   
 
De informatie dient onverwijld te kunnen worden voorgelegd telkens als het FAVV daar om verzoekt. 
 
De informatie dient dagelijks te worden bijgewerkt en wordt ten minste beschikbaar gehouden totdat 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de levensmiddelen zijn geconsumeerd.  
De bewaartermijn van de documenten wordt nader gepreciseerd in het koninklijk besluit betreffende 
autocontrole, meldingsplicht  en traceerbaarheid: alle documenten die betrekking hebben op 
autocontrole en traceerbaarheid moeten bewaard worden gedurende 2 jaar volgend op het verstrijken 
van de periode van houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum 2 jaar. 
Voor sommige (kleine) inrichtingen gelden wel versoepelingen die de bedoelde termijn terugbrengen 
tot 6 maanden en die toelaten het bijwerken van de registers binnen 7 dagen of uiterlijk de dag van 
verwerking van de levensmiddelen te realiseren. 
 
Naast de informatie die vereist is volgens verordening (EU) nr. 931/2011, is het mogelijk dat ook nog 
andere informatie dient te worden verstrekt op basis van andere reglementaire bepalingen. Bv. de 
reglementering m.b.t. de traceerbaarheid van rundvlees1, de reglementering m.b.t. de BSE-
maatregelen2,… 
 

5.2. Specifieke vereisten voor vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees, 
vleesbereidingen, vleesproducten en een aantal andere verwerkte producten. 

 
Het koninklijk besluit  betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen 
bepaalt dat tijdens het vervoer de volgende waren moeten vergezeld gaan van een begeleidend 
handelsdocument: vers vlees, gehakt vlees, separatorvlees, vleesbereidingen, vleesproducten, 
gesmolten dierlijke vetten, kanen, gelatine, collageen, behandelde magen, blazen en darmen. Deze 
verplichting is op grond van het eigen toepassingsgebied van dit besluit beperkt tot verzendingen die 
vanuit een erkende inrichting gebeuren. Dit besluit voorziet in de verplichting de bedoelde 
                                                      
1 Cfr. Nota “Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees” (PCCB/GDS/329402 dd. 23.07.2009): zie www.favv.be 
2 Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van 
voorschriften inzake preventie, bestrĳding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 
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levensmiddelen bij het vervoer te laten vergezellen van een begeleidend handelsdocument en 
zodoende de nodige informatie te verstrekken aan de afnemer. 
 
Het begeleidend handelsdocument dient -overeenkomstig  het koninklijk besluit betreffende het 
vervoer- minstens de volgende gegevens te bevatten: 

 
1.  de aanvangsdatum van het vervoer en het tijdstip van de aanvang van het laden en van het 

vertrek 
2.  de identificatie van de vestigingseenheid die de waren levert 
3.  de naam van de verzender 
4.  de identificatie van de vestigingseenheid die de waren afneemt 
5.  de naam van de bestemmeling 
6.  de omschrijving van de waren naar hun aard, hun toestand, hun gewicht en in voorkomend 

geval het aantal verpakkingseenheden, de vermeldingen van het gezondheidsmerk of het 
identificatiemerk dat op de waren of op hun verpakking is aangebracht 

7.  een vermelding waarmee het vervoermiddel geïdentificeerd kan worden 
 

De gegevens die op het begeleidend handelsdocument moeten voorkomen, dekken  bijna alle 
vereisten van verordening (EU) nr. 931/2011 af (zie punt 5.1.).  
Indien bovendien op het begeleidend handelsdocument bijkomend een referentie ter identificatie van 
de partij of zending wordt vermeld, is tegemoet gekomen aan alle vereisten van de verordening (EU) 
nr. 931/2011.  

 
Om te voldoen aan de verplichtingen van de punten 2 en 4 kan ook hier voor Belgische 
levensmiddelenbedrijven gebruik worden gemaakt van hetzij het VEN-nummer hetzij het door het 
FAVV, naargelang het geval, toegekend toelatings- of erkenningsnummer.  

 
Er is geen specifiek model van handelsdocument vastgelegd. Elk document wordt aanvaard zolang de 
bovenvermelde gegevens duidelijk vermeld zijn op het document. Dit document kan dus de CMR-
vrachtbrief, de laadbon of een ander document zijn.  

 
Wanneer bij het vervoer meerdere bestemmelingen zijn betrokken, worden de waren samengebracht 
in zoveel partijen als er bestemmelingen zijn. Elke partij gaat vergezeld van een afzonderlijk 
begeleidend handelsdocument. 

 
Het begeleidend handelsdocument wordt afgegeven aan de exploitant van de inrichting of het 
verkooppunt, waar de waren worden afgeladen. 
 
De bewaartermijn van de documenten bedraagt -overeenkomstig  het koninklijk besluit betreffende 
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen-  2 jaar volgend op het verstrijken 
van de periode van houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum 2 jaar. 
 
Gedurende het vervoer van gehele karkassen van pluimvee of lagomorfen naar de plaatselijke markt 
voor de rechtstreekse levering aan de eindverbruiker door de veehouder die de dieren op zijn bedrijf 
heeft geslacht of daarvan terug, gaan deze vergezeld van een document waarin de toelating3  is 
vermeld. In dat geval dient geen begeleidend handelsdocument te worden voorzien. 
 
 
                                                      
3 De toelating bedoeld in bijlage III, 2.5 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van 
de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. 
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6. Bijlagen 
 

/ 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
   
   
 
 
 


