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I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

Het doel van dit document is veel voorkomende vragen inzake de traceerbaarheid van 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong te bundelen, in het bijzonder wat betreft het aanbrengen 
van identificatiemerken. Dit document is bestemd voor operatoren uit de transformatiesector, 
maar ook uit de distributiesector, die levensmiddelen van dierlijke oorsprong op de markt 
brengen. 

 
 

II. NORMATIEVE REFERENTIES 
 

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 

 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG 
van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, 
en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie 
 
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 
betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de 
toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake 
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) 
nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 
en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 
1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 
96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening 
officiële controles) 
 
Koninklijk besluit van 30/11/2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 
 
Koninklijk besluit van 07/01/2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire 
producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel 

 
 

III. TERMEN, DEFINITIES, AFKORTINGEN EN BESTEMMELINGEN 
 

 

A. Termen en definities 
 

Identificatiemerk: Verordening (EG) nr. 853/2004, art 5: Exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven brengen producten van dierlijke oorsprong die gehanteerd zijn in 
een inrichting die overeenkomstig artikel 4, lid 2, moet worden erkend, alleen in de handel 
met: 

a) een gezondheidsmerk aangebracht overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
2017/625, 
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of 
b) wanneer genoemde verordening niet in het aanbrengen van een gezondheidsmerk 
voorziet, een identificatiemerk aangebracht overeenkomstig bijlage II, sectie I, van 
deze verordening. 

 
Onmiddellijke verpakking: Verordening (EG) nr. 852/2004, art 2: het plaatsen van een 
levensmiddel in een omhulsel of een bergingsmiddel dat rechtstreeks in contact komt met 
het betrokken levensmiddel, alsmede het omhulsel of het bergingsmiddel zelf. 
 
Verpakking of omverpakking: Verordening (EG) nr. 852/2004, art 2: het plaatsen van één of 
meer van een onmiddellijke verpakking voorziene levensmiddelen in een tweede 
bergingsmiddel, alsmede het tweede bergingsmiddel zelf. 
 
Distributiesector: de sector van operatoren die rechtstreeks levensmiddelen leveren aan de 
consument, zowel ambulant als niet-ambulant,  is ook gekend als de sector Business-to-
Consumer (B2C-sector). Operatoren uit de distributiesector mogen onder bepaalde 
voorwaarden levensmiddelen leveren aan andere operatoren uit de distributiesector, zonder 
tot de transformatiesector te behoren. Operatoren uit de distributiesector mogen echter nooit 
levensmiddelen leveren aan operatoren met een erkenning. 
 
Transformatiesector: Business-to-Business (B2B)-sector. 
 
 

B. Afkortingen 
 
B2B: Business-to-Business 
 
B2C: Business-to-Consumer 
 
LMDO: LevensMiddel(en) van Dierlijke Oorsprong 
 
FAQ: Frequently Asked Question 
 
HPP: High Pressure Processing: behandelen onder hoge druk 
 
 

C. Bestemmelingen 
 

Elke operator die levensmiddelen van dierlijke oorsprong op de markt brengt.  
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IV. HISTORISCH OVERZICHT 
 

 

Identificatie van het 
document 

Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing 
vanaf 

/ Eerste versie van het 
document 

 10/02/2020 

PCCB/1356/2021 Toevoeging vragen 
en aanpassing  

Nieuwe vragen  
Aanpassing ter 
bevordering 
leesbaarheid 

07/07/2021 

 
Indien het niet de eerste versie van het document betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie 
aangeduid in rood opdat deze makkelijk terug te vinden zijn. De toevoegingen zijn onderlijnd en de verwijderde stukken 
zijn doorstreept. 
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V. VRAAG/ANTWOORD 
 

 
1. Vraag  

 
Als de onmiddellijke verpakking van LMDO verwijderd wordt en het product, gevolgd door 
een processtap (zoals bv. in sneetjes snijden, portioneren of verder verwerken), opnieuw 
verpakt wordt, welk identificatiemerk moet er dan op de nieuwe onmiddellijke verpakking of 
op de nieuwe omverpakking staan? 
 
Antwoord   
 
Als de onmiddellijke verpakking verwijderd wordt in de transformatiesector, moet het 
identificatiemerk van de inrichting die deze actie uitvoert en hiervoor erkend is op de nieuwe 
(onmiddellijke) verpakking aangebracht worden.  
 
Een operator in de distributiesector beschikt niet over een identificatiemerk. In de 
distributiesector dient voldaan te worden aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 
1169/2011, zie FAQ etikettering (o.a. vragen 22 en 23 met betrekking tot de vermelding van 
het adres): https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-
bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen. 
 
 
2. Vraag  

 
Als de omverpakking van LMDO met een identificatiemerk verwijderd wordt en de 
onmiddellijke verpakking geen identificatiemerk draagt, welk identificatiemerk moet er dan 
op (onmiddellijke) verpakking aangebracht worden? 
 
Antwoord   
 
Het identificatiemerk van de inrichting in de transformatiesector die deze actie uitvoert en 
hiervoor erkend is, moet op de (onmiddellijke) verpakking aangebracht worden voor het 
verlaten van deze inrichting.  
 
Een operator in de distributiesector beschikt niet over een identificatiemerk. In de 
distributiesector dient voldaan te worden aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 
1169/2011, zie FAQ etikettering (o.a. vragen 22 en 23 met betrekking tot de vermelding van 
het adres): https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-
bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen. 
 
 
3. Vraag 

 
Mogen er meerdere identificatiemerken van verschillende vestigingseenheden aanwezig zijn 
op een LMDO? 
 
Antwoord 
 
Ja, dit kan bij gebruik van verpakkingen of etiketten waarop meerdere identificatiemerken 
van verschillende vestigingseenheden vermeld worden. Indien dergelijke verpakkingen 
gebruikt worden, moet(en) het(de) identificatiemerk(en) van de vestigingseenheid waar het 
LMDO verwerkt en/of verpakt wordt echter eenduidig aangeduid worden (zie ook vragen 4 
en 5). Dit moet ook duidelijk zijn voor de consument en kan bijvoorbeeld door: 

• het doorstrepen van het(de) identificatiemerk(en) dat (die) niet van toepassing is 
(zijn); 

https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
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• een vermelding op de verpakking zodat dat de link met het(de) correcte 
identificatiemerk(en) kan gelegd worden;  

• door middel van een vermelding in het lotnummer waardoor een link kan worden 
gelegd naar het identificatiemerk van de inrichting die de verpakking gebruikt; 

• … 
 

 
4. Vraag   

 
Mogen bij een operator lege, ongebruikte verpakkingen of etiketten met het identificatiemerk 
van een andere operator aanwezig zijn?  
 
Antwoord   
 
Indien de operator de reden ervoor duidelijk kan staven, mogen lege verpakkingen of 
etiketten met het identificatiemerk van een andere operator/andere vestigingseenheid 
aanwezig zijn. Een identificatiemerk mag enkel op een product worden aangebracht in de 
vestigingseenheid aan dewelke het identificatiemerk toebehoort, en bovendien enkel als de 
verpakking en/of de onmiddellijke verpakking van het product wordt verwijderd of als het 
product verder wordt verwerkt in die inrichting. 
 
Bij gebruik van verpakkingen of etiketten waarop meerdere identificatiemerken vermeld 
worden, is de operator verplicht het(de) identificatiemerk(en) van de vestigingseenheid waar 
het LMDO verwerkt en/of verpakt werd eenduidig aan te geven zodat er geen verwarring 
mogelijk is (zie vraag 3). 
 
 
5. Vraag   

 
Mag een operator meerdere identificatiemerken van zijn eigen vestigingseenheid 
aanbrengen op een LMDO? Bijvoorbeeld, een identificatiemerk voor vers vlees en een 
identificatiemerk voor vleesbereidingen. 
 
Antwoord   

 
Ja. Indien een operator voor een bepaalde vestigingseenheid over meerdere 
identificatiemerken beschikt en de LMDO in die vestigingseenheid verwerkt en/of verpakt 
werden, mag hij meerdere identificatiemerken op zijn producten aanbrengen, zelfs indien de 
merken geen betrekking hebben op de producten in kwestie. Hierbij dient uiteraard minimaal 
het identificatiemerk dat hoort bij de erkenning voor de verwerking en/of verpakking van het 
levensmiddel aangebracht te worden op de (onmiddellijke) verpakking ervan.  
 
 
6. Vraag   

 
Mag een groothandel of detailhandel zijn naam en adres aanbrengen op de onmiddellijke 
verpakkingen die aangebracht werden door de fabrikant van het levensmiddel en die door 
de fabrikant duidelijk voorzien werden van het identificatiemerk van de vestigingseenheid 
waar het LMDO verwerkt en/of verpakt werd? 
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Antwoord   
 
Ja. Het identificatiemerk van de vestigingseenheid waar het LMDO verwerkt en/of verpakt 
werd, moet echter duidelijk zichtbaar blijven. Zie ook de vereisten van Verordening (EU) nr. 
1169/2011, FAQ etikettering (o.a. vragen 22 en 23 met betrekking tot de vermelding van het 
adres): https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-
omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen 
 
 
7. Vraag 

 
Is het mogelijk dat er twee of meer identificatiemerken van toepassing zijn op één LMDO? 
 
Antwoord   
 
Ja. Als de fabrikant zijn identificatiemerk, van de vestigingseenheid waar het LMDO verwerkt 
en/of verpakt werd (A), aanbrengt op de onmiddellijke verpakking en dit product naar een 
ander bedrijf (B) gaat voor verwerking, zonder verwijdering van de onmiddellijke verpakking, 
dan moet door B eveneens het identificatiemerk van B aangebracht worden op het product. 
Er moet hierbij duidelijk worden gemaakt wat de door A en door B uitgevoerde activiteit was 
op het product. 
 
 
8. Vraag 
 
Moet een koel- en vrieshuis dat verpakte LMDO diepvriest op vraag van de fabrikant zijn 
identificatiemerk aanbrengen op de (onmiddellijke) verpakking? 
 
Antwoord 
 
In die gevallen waar de (onmiddellijke) verpakking met het identificatiemerk van de fabrikant 
niet verwijderd wordt en er geen verwerking plaatsvindt, zoals het geval is voor diepvriezen 
in een koel- en vrieshuis (zie omzendbrief betreffende bevroren, diepgevroren of ontdooide 
levensmiddelen voor context), moet enkel het merk van de fabrikant vermeld blijven op de 
(onmiddellijke) verpakking. Er mag geen nieuw identificatiemerk aangebracht worden. 
 
 
9. Vraag 

 
Moet een bedrijf dat High Pressure Processing (HPP) uitvoert op LMDO (vb. voorverpakte 
vlees- of melkproducten) zijn identificatiemerk aanbrengen? 

 
Antwoord 

 
De fabrikant moet het identificatiemerk van de vestigingseenheid waar het LMDO verwerkt 
en/of verpakt werd (A), aanbrengen op de (onmiddellijke) verpakking van het levensmiddel 
voor verzending naar het bedrijf dat de HPP zal uitvoeren (B). 
 
Wanneer de levensmiddelen na HPP vanuit B rechtstreeks naar de detailhandel gaan, moet 
het identificatiemerk van B op de consumentenverpakking staan. Wanneer de 
levensmiddelen na HPP naar een ander bedrijf gaan (vb. terugkeren naar A), moet het 
identificatiemerk van B op de (onmiddellijke) verpakking staan.  
 
Wanneer het identificatiemerk van A en B op de (onmiddellijke) verpakking worden vermeld, 
moet op diezelfde verpakking duidelijk worden gemaakt wat de door A en door B uitgevoerde 
activiteit op het product was. 

https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
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10.  Vraag 
 

Als de omverpakking met het identificatiemerk van de fabrikant van het LMDO verwijderd 
wordt en de onmiddellijke verpakkingen zijn eveneens voorzien van dit identificatiemerk, welk 
merk moet er dan op de nieuwe omverpakking staan?  
 
Antwoord  

 
Het identificatiemerk van de erkende inrichting die deze herverpakking uitvoert, mag op de 
omverpakking aangebracht worden. Het identificatiemerk van de omverpakking kan dus 
verschillen van het identificatiemerk op de onmiddellijke verpakking. Ook kan de 
onmiddellijke verpakking voorzien worden van twee identificatiemerken, waarbij duidelijk 
moet zijn welk identificatiemerk van de fabrikant is en welk identificatiemerk van het 
herverpakkingscentrum (uit de leidraad van de Europese Commissie bij Verordening (EG) 
nr. 853/2004, 5.17). 

 
Een operator in de distributiesector beschikt niet over een identificatiemerk. In dat geval dient 
voldaan te worden aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 1169/2011, zie FAQ 
etikettering (o.a. vragen 22 en 23 met betrekking tot de vermelding van het adres): 
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-
omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen. 

 
 

11. Vraag 
 

Moet een fabrikant van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige als van dierlijke 
oorsprong bevatten (samengestelde producten), een identificatiemerk aanbrengen? 
 
Antwoord  

 
Dit hangt af van de gebruikte producten van dierlijke oorsprong:  

• Verwerkte producten van dierlijke oorsprong (vb. vleesproducten, 
zuivelproducten, …): 
Voor het samenvoegen van producten van plantaardige oorsprong en volledig 
verwerkte producten van dierlijke oorsprong en het eventueel verder verwerken van 
deze samengestelde producten, is geen erkenning nodig maar volstaat een 
toelating (zie ook FAQ “Erkenningen, toelatingen en registraties”). Hierbij moet op 
het samengestelde product dan ook geen identificatiemerk aangebracht worden; 

• Onverwerkte producten van dierlijke oorsprong (vb. rauw varkensvlees, rauwe 
melk,…): 
Voor het samenvoegen van producten van plantaardige oorsprong en onverwerkte 
producten van dierlijke oorsprong en het eventueel verder verwerken van deze 
samengestelde producten, is een erkenning vereist voor de operatoren binnen de 
sector transformatie (zie ook FAQ “Erkenningen, toelatingen en registraties”). Hierbij 
moet op het samengestelde product minimaal het identificatiemerk aangebracht 
worden van de vereiste erkenning. 

 
 

Een operator in de distributiesector beschikt niet over een identificatiemerk. In dat geval dient 
voldaan te worden aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 1169/2011, zie FAQ 
etikettering (o.a. vragen 22 en 23 met betrekking tot de vermelding van het adres): 
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-
omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen. 
 
 

https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
http://www.afsca.be/erkenningen/faq/#q18
http://www.afsca.be/erkenningen/faq/#q18
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
https://www.health.belgium.be/nl/vragen-en-antwoorden-over-sommige-bepalingen-omtrent-de-etikettering-van-levensmiddelen
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12. Vraag 
 

Mag een producent van LMDO en levensmiddelen van plantaardige oorsprong (vb. 
vegetarische burgers,…), zijn identificatiemerk aanbrengen op de levensmiddelen van 
plantaardige oorsprong die hij produceert? 
 
Antwoord  

 
Ja, indien deze levensmiddelen van plantaardige oorsprong in dezelfde vestigingseenheid 
(onder hetzelfde vestigingseenheidnummer) worden geproduceerd als de LMDO, mag het 
identificatiemerk dat moet aangebracht worden op de LMDO er ook aangebracht worden op 
de geproduceerde levensmiddelen van plantaardige oorsprong. 

 
 

13. Vraag 
 

Waar moet het identificatiemerk aangebracht worden bij verkoop van niet voorverpakte 
levensmiddelen zoals bijvoorbeeld bij een B2B-verkoop van crèmekoeken in “open” kratten 
waarvan de crème is gemaakt met rauwe melk in de inrichting van de fabrikant van de 
crèmekoeken? 
 
Antwoord  
Wat het aanbrengen van identificatiemerken betreft, moet er onderscheid gemaakt worden 
tussen uitgesneden vlees en slachtafval enerzijds en de overige producten waarbij het 
aanbrengen van een identificatiemerk verplicht is. 
In geval van een verpakking die uitgesneden vlees of slachtafval bevat, moet het 
identificatiemerk worden aangebracht op een manier dat het bij het openen van de 
verpakking wordt vernietigd (bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een etiket met 
identificatiemerk op een wijze zodat dit scheurt als de doos geopend wordt). Dit is evenwel 
niet vereist wanneer door het openen de verpakking zelf wordt vernietigd (vb. 
vacuümverpakt vlees). Het identificatiemerk moet met andere woorden verloren gaan 
indien de verpakking geopend wordt en vormt zo een manier van verzegeling voor het 
uitgesneden vlees of slachtafval. Het B2B verhandelen van uitgesneden vlees of slachtafval 
kan daarom alleen gebeuren in voorverpakte vorm, in overeenstemming met de hierboven 
uiteengezette vereisten. Het gebruik van "open" containers is niet mogelijk. 
Voor de overige producten waarbij het aanbrengen van een identificatiemerk verplicht is, 
zoals de crèmekoeken uit het bovenstaand aangebrachte voorbeeld, geldt deze vereiste tot 
verzegeling niet. Bij dergelijke producten mag het identificatiemerk worden aangebracht op 
de buitenkant van de kratten. 

 


