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Indienen van grondplannen door 
operatoren in de LCE’s  

1. Algemeen 
 
De evaluatie van een grondplan (ingediend door de architect of door de operator) bestaat uit een 
onderzoek van het plan “op papier” in de LCE: dit kan onderdeel zijn van het administratieve onderzoek 
voor een erkennings-/of toelatingsaanvraag, op vraag van de operator zelf of een aanvraag van een 
operator naar aanleiding van een vaststelling, van een inspectie, dat het plan niet meer overeenstemt 
met het goedgekeurde basisplan.  
 
De evaluatoren begeven zich niet ter plaatse om de toestand in situ te evalueren. Dit betekent dat het 
onderzoek voor de operator niet betalend is. 
 
Vanaf het ogenblik dat het (de) plan(nen) is (zijn) goedgekeurd, zal het FAVV deze onder volgende 
voorwaarden niet in twijfel trekken gedurende een periode van tenminste 3 jaar: 
- de infrastructuur blijft in overeenstemming met de goedgekeurde documenten; 
- de activiteiten en de toepasselijke wetgeving blijven ongewijzigd; 
- de werkmethodes beschreven in het aanvraagformulier voor de plannen worden in de praktijk 

nageleefd en toegepast. 
 
Het FAVV kan zich hier niet toe verbinden indien er niet voldaan wordt aan minimum 1 van deze punten. 

 

2. Indienen van grondplannen 
 

De aanvraag voor de goedkeuring van grondplannen wordt ingediend bij de LCE’s 

(http://www.favv.be/lce/) per post, per mail (indien de plannen in A4 of A3-formaat kunnen worden 

uitgedrukt) of per koerier en bevat tenminste volgende documenten:  

1. Inplantingsplan van de inrichting in twee exemplaren:  

- ook de naaste buren dienen te worden aangeduid (google maps, kadastraal plan, …) 

- de precieze locatie van de inrichting  

- en de afbakening van het terrein 

Indien de inrichting een deel van het gebouw inneemt, is het nuttig de activiteit van de operatoren die 

de andere delen van het gebouw innemen, te kennen.   

 

2. Volledig grondplan van de inrichting in twee exemplaren, op een schaal van minimum 

1/250.  

Het is noodzakelijk om per niveau een grondplan te hebben met: 

- de in- en uitgangen 

- de infrastructuur die niet kan worden verwijderd (deuren, scheidingswanden, (hand)wasbak, 

trappen, ...) 

- alle stromen (grondstoffen, afgewerkte producten, personeel, afval en verpakkingsmateriaal)  

- en de benaming van de verschillende lokalen en ruimten (productielokaal, toiletten, 

kleedkamers, opslaglokalen, koelruimten, afvallokaal, ontvangstruimte van de goederen, ....  

Naast dit globale plan kan een meer gedetailleerd plan met de zware infrastructuur (d.w.z. de 

belangrijkste vaste uitrusting), en de stromen per type (de verschillende types zijn: grondstoffen, 
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afgewerkte producten, personeel, afval en verpakkingsmateriaal) worden bijgevoegd, indien niet alle 

informatie kan worden gevonden op het globale plan, ook in tweevoud, om het lezen en het begrijpen 

van het plan te vergemakkelijken.  

Hiervan zal 1 exemplaar worden bewaard op de LCE, het andere exemplaar wordt u teruggestuurd, en 

afgestempeld en ondertekend indien goedgekeurd.  

Dit plan vervangt elk eerder goedgekeurd plan en moet daarom volledig zijn en niet beperkt blijven tot 

de gewijzigde gedeelten.   

Om u te helpen bij het uitwerken van uw plan, gelieve de erkennings- en toelatingsvoorwaarden te 

raadplegen (http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/). 

 

3. Volledig ingevuld begeleidend aanvraagformulier tot goedkeuring van de grondplannen 

bij een LCE  

Dat beschrijft:  

- de reden voor het indienen van de grondplannen 

- welke activiteiten zullen worden uitgevoerd 

- de bijhorende procesflow  

En alle nodige informatie die de evaluator toelaat om het grondplan goed te begrijpen. Het plan en de 

verduidelijking in het aanvraagformulier voor goedkeuring van de plannen aan een LCE moeten 

volstaan. Aan de hand van de verduidelijking moet het dus mogelijk zijn het plan en de werking van het 

bedrijf (scheiding in de tijd, …) te begrijpen zonder bijkomende verduidelijkingen te moeten vragen.  

 

Algemene informatie 

- De LCE beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de ontvangst van uw dossier 

om u te informeren of uw plannen al dan niet werden goedgekeurd.  

- Na de evaluatie van uw plannen, wordt u 1 exemplaar teruggestuurd samen met een kopie 

van uw al dan niet ondertekend aanvraagformulier tot goedkeuring van de grondplannen bij 

een LCE alsook een brief met goedkeuring of weigering. De verschillende documenten 

zullen alleen maar worden ondertekend in geval van goedkeuring 

- Een onvolledig dossier heeft als gevolg dat de goedkeuring van uw grondplannen 

wordt geweigerd. 

3. Belangrijkste wetgeving 

 

− 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; 

− Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong; 
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− 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 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne; 

− Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 

oorsprong. 

 
  


