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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft als doel de onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV, Agentschap) vallende operatoren in kennis te stellen van de 

veranderingen die zijn doorgevoerd als gevolg van de recente wijziging van het koninklijk besluit 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 (Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 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 

aangevuld door het Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 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. Erratum). 

 
Aangezien bepaalde wijzigingen zeer technisch zijn worden in deze omzendbrief niet alle nieuwe 

bepalingen in detail beschreven. Om het gemakkelijk te maken wordt als bijlage van deze omzendbrief 

een geactualiseerde versie van de bijlagen van het besluit van 16 januari 2006 (Registraties, 

erkenningen en toelatingen) toegevoegd. 

 
2. Toepassingsgebied 

 
De omzendbrief is van toepassing op alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen. 

 
 
  



3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 

 
- Koninklijk besluit 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. 

  

- Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 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. 
 

- Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 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. 

Erratum. 

 
3.2. Andere 

 

Niet van toepassing 

 
 

4. Definities en afkortingen  
 
Niet van toepassing 

 
 

5. Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
afgegeven erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties 

 
5.1. Verplichting om zich bij het Voedselagentschap bekend te maken 

 
Naar aanleiding van de publicatie van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het 

koninklijk besluit 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  worden alle in de voedselketen actieve operatoren met een vestiging in België 

eraan herinnerd dat zij zich bekend moeten maken bij het FAVV en dat de inrichting indien nodig moet 

beschikken over een door het Agentschap afgegeven erkenning of toelating. 

 

De verplichting dat operatoren zich moeten bekend maken vloeit voort uit artikel 31 van verordening 

(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2004 inzake officiële 

controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften 

inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Die verplichting wordt ten uitvoer gelegd in het koninklijk 

besluit 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. 

 
  



5.2. In het koninklijk besluit van 16 januari 2006 aangebrachte wijzigingen 
 
Het koninklijk besluit 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 wordt gewijzigd om : 
 
 Een aantal Europese regelgevingen ten uitvoer te brengen: 

 
 tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van 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 (nieuwe categorieën in diervoeding, bij de toelatingen en erkenningen); 

 tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving 
van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn (bij de toelatingen, toevoeging van de controlepunten bij 
importeurs); 

 tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer (onderscheid tussen reizen van lange duur en reizen van korte duur); 

 tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 1069/2009  inzake dierlijke bijproducten en tot 
vervanging van verordening (EG) nr. 1774/2002 (toevoeging categorieën in de sector dierlijke 
bijproducten, toevoeging van een categorie in diervoeding, precisering van categorieën in 
diervoeding, aanpassing referenties); 

 tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot 
wijziging van verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van richtlijn 79/373/EEG van de Raad, richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, 
richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en 
beschikking 2004/217/EG van de Commissie (nieuwe categorieën in diervoeding, bij de 
erkenningen); 

 tenuitvoerlegging van verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot 
wijziging van bijlage D bij richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en 
spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor 
als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, 
eicellen en embryo’s van die diersoorten (aanpassing en toevoeging categorieën in de sector 
van de handel van sperma en embryo’s, bij de erkenningen); 

 gedeeltelijke omzetting van richtlijn 97/78/EG : toevoeging van scheepsleveranciers (nieuw 
type operator). 

 
 Een aantal versoepelingen en vereenvoudigingen aan te brengen in de bestaande bepalingen: 

 
 uitsluiting van de kleinste structuren voor de opvang van kinderen thuis (refererend naar de 

gewestelijke wetgevingen: zie onderstaande tabel met in de taal van de desbetreffende 
gemeenschap, de toestand die van toepassing is op het ogenblik van de publicatie van deze 
omzendbrief); 

 
 Communauté française Vlaamse Overheid Deutschsprachige 

Gemeinschaft 
Benaming Accueillant d’enfants Onthaalouder Tagesmutter/vater 
Aantal 
kinderen 

L'accueillant(e) d'enfants a 
une capacité d'accueil de 
un à quatre enfants 

Het gemiddelde aantal 
voltijds opgevangen 
kinderen bedraagt, ook 

Ein(e) Tagesmutter/vater 
darf höchstens vier 
Kleinkinder und 



équivalents temps plein. 
Cette capacité d'accueil 
est fixée en tenant 
notamment compte des 
enfants de moins de trois 
ans de l'accueillant(e) 
d'enfants présents dans le 
milieu d'accueil. Lorsque 
l'accueillant(e) d'enfants 
exerce seul(e) son activité, 
le nombre d'enfants 
inscrits chez un(e) même 
accueillant(e) d'enfants ne 
peut en aucun cas 
dépasser le double de la 
capacité d'accueil 
autorisée. Le nombre 
d'enfants accueillis 
simultanément est de 
maximum cinq. Par 
dérogation à l'alinéa 3, ce 
nombre peut être porté à 
six si l'accueillant(e) 
d'enfants est autorisé(e) 
pour quatre enfants 
équivalents temps plein et 
que le sixième enfant a 
entre deux ans et demi et 
six ans, qu'il a un lien de 
parenté avec un des autres 
enfants inscrits et qu'il est 
accueilli exclusivement 
avant et/ou après l'école. 

als de onthaalouder 
samenwerkt, nooit meer 
dan 4 per onthaalouder 
en per kwartaal, eigen 
kinderen die nog niet 
naar de kleuterschool 
gaan altijd meegerekend. 
Het aantal gelijktijdig 
aanwezige kinderen per 
onthaalouder kan niet 
meer zijn dan 8, eigen 
kinderen die nog niet 
naar de lagere school 
gaan, altijd meegerekend 

insgesamt höchstens 
sechs Kinder gleichzeitig 
betreuen, wobei 
ihre/seine eigenen Kinder 
im betreffenden 

Wetgeving Arrêté du Gouvernement 
de la Communauté 
française du 27 février 
2003 portant 
réglementation générale 
des milieux d’accueil 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 23 februari 
2001 houdende de 
voorwaarden inzake 
erkenning en subsidiëring 
van kinderdagverblijven 
en diensten voor 
onthaalouders 

Erlass der Regierung 
vom 18. Januar 2007 zur 
Kinderbetreuung 

 
 uitsluiting van tuinaannemers (onder bepaalde voorwaarden en voor zover zij geen andere 

activiteit uitoefenen); 
 invoering van de mogelijkheid om de toelating of erkenning op vraag van de operator te 

schorsen; 
 schrappen van de sanitaire toelating voor varkenshouderijen (vervangen door de door het 

FAVV afgegeven toelating); 
 overgang van een erkenning naar een toelating voor het particulier slachten van pluimvee; 
 overgang van een erkenning naar een toelating voor de verwerking van de eigen melk voor 

verkoop op de hoeve; 
 schrapping van de specifieke erkenning van pakhuizen en –hallen voor hop; 



 toevoeging aan detailhandel van grootkeukens die maaltijden leveren aan operatoren die ze 
aan de eindgebruiker aanbieden; 

 overgang van een toelating naar een registratie voor groothandelaars in dranken en traders; 
 overgang van een erkenning naar een toelating voor bereiders en verpakkers van 

aardappelen. 
  
 Een aantal bepalingen van de huidige versie van het besluit te verduidelijken: 

 
 de definities afstemmen op de definities in het koninklijk besluit van 10 november 2005 

betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de 
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 

 verduidelijking van de procedure voor weigering om een toelating of een erkenning te 
verlenen; 

 groeperen van koelhuizen en herverpakkingscentra onder een enkele categorie; 
 verduidelijking van de term "product" in de erkenningen en toelatingen voor meststoffen, 

bodemverbeteraars, teeltsubstraten en aanverwante producten. 
 

Het ontwerp bevat verder ook enkele andere bepalingen : 
 

 afgifte van een registratieattest met de verplichting om het te afficheren voor 
registratieplichtige inrichtingen die levensmiddelen verkopen of leveren aan de eindgebruiker; 

 uitsluiting van activiteiten zonder winstoogmerk : vastlegging van een maximumduur van 10 
dagen; 

 schrappen van de vrijstelling van verplichte affichering van het toelatingsattest voor ambulante 
handelaars; 

 toevoeging van groothandelaars in contactmaterialen (verpakkingen) naast de fabrikanten en 
importeurs in aan registratie onderworpen categorieën; 

 toevoeging van een nieuwe categorie bij de toelatingen voor inrichtingen die bloed verwerken. 

 
 

6. Bijlagen 
 

- Bijlage 1 : Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, toelating of registratie 

door het Agentschap 

 

- Bijlage 2 : Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het 

Agentschap 

  

- Bijlage 3 : Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het 

Agentschap 

 
Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit 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 kan worden 

ingekeken via de website van het FAVV : http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/wetgeving/. 

 
 
  



7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 Publicatiedatum Oorspronkelijke versie 

   

 


