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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel toelichting te verschaffen bij de verdeling van de controles met 
betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van de levensmiddelen tussen de 
controlediensten van het FOD Economie en de FAVV, vastgelegd in een protocol tussen beide 
controlediensten.  
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Dit document is van toepassing op alle levensmiddelen.  
 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.  
 

3.2. Andere 
 
/ 
 
 

4. Definities en afkortingen 
 
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

FOD Economie: Federale Overheidsdienst Economie  
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5. Verdeling van controles tussen de FOD Economie en het FAVV.  
 
Voor vele aspecten van de etikettering, samenstelling en reclame van levensmiddelen zijn zowel de 
FOD Economie als het FAVV bevoegd.  
Om overbodige controles te vermijden en een vlotte samenwerking tussen beiden diensten te 
bevorderen werd de controlebevoegdheid m.b.t. etikettering, reclame en samenstelling van de 
levensmiddelen verduidelijkt in een protocol.  
 
In het protocol van 20/06/2016 tussen het FAVV en de FOD Economie betreffende de verdeling van 
de controles met betrekking tot de etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen 
wordt een verdeling gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:  
 

- De FOD staat in voor de uitvoering van de controles met betrekking tot de samenstelling, 
benaming, misleiding en economisch fraude van levensmiddelen.  

- Het FAVV staat in voor de uitvoering van de controles met betrekking tot volksgezondheids- 
en voedselveiligheidsaspecten.  
 

In geval van twijfel of overlapping wordt geval per geval overleg gepleegd tussen beide diensten om 
zo duidelijke afspraken te maken.  

 
In de bijlage bij deze brief staat een oplijsting van de verschillende te controleren items en welke 
dienst daar in de eerste plaats voor instaat.  
 
De checklisten Verpakking en Etikettering (http://www.favv-afsca.fgov.be/checklists-nl/) zijn op deze 
wijze aangepast en die items die in het protocol aangegeven zijn als niet direct gelinkt aan de 
voedselveiligheid en/of de volksgezondheid zijn eruit weggelaten. 
 
Het is dan ook van belang dat de door het FAVV gecontroleerde operator zich bewust is van het feit 
dat bij een etikettencontrole door het FAVV of door de FOD Economie niet steeds alle aspecten gaan 
geëvalueerd worden, maar dat er wordt uitgegaan van de verdeling zoals afgesproken in het protocol. 
 
 

6. Bijlagen 
 
Verdeling van de expertise tussen het FAVV en de FOD Economie m.b.t. de controles op de 
etikettering, de reclame en de samenstelling van levensmiddelen.  
 
 

7. Overzicht van de revisies 
 
Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 Datum van publicatie Originele versie 
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