
Wetgeving generieke gids voor de B2C-sectoren 

De wetgeving van de Europese Unie kan teruggevonden worden op de site Eur-lex. 

De gecoördineerde nationale wetgeving kan u terugvinden via volgende link: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. Voer het Numac-nummer in in het veld “Numac”, klik op 
“Lijst” en daarna op “Detail”.  

 

Onderstaande niet-limitatieve lijst somt de belangrijkste wetgeving op die van toepassing is in de B2C-
sectoren.  

Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een 
gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector visserĳproducten en producten van de 
aquacultuur. 

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot 
vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van 
rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad. 

Verordening (EG) nr. 1825/2000/EG van de commissie van 25 augustus 2000 tot vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad 
met betrekking tot de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten. 

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. 

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. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 
traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/18/EG. 

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. 

Verordening EG nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake 
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende 
intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG. 

Verordening EG nr. 37/2005 van de Commissie van 12 januari 2005 betreffende de 
temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van voor menselijke voeding bestemde 
diepvriesproducten. 

Verordening EG nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot 
vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong. 



Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische 
criteria voor levensmiddelen. 

Verordening EG nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen van bepaalde producten die onder Verordening EG nr. 853/2004 vallen van 
het Europees Parlement en de Raad en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de 
Verordeningen EG nr. 854/2004 en nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot 
afwijking van Verordening EG nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging 
van de Verordeningen EG nr. 853/2004 en EG nr. 854/2004. 

Verordening EG nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische 
criteria voor levensmiddelen. 

Verordening EG nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 
inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 

Verordening EG nr. 275/2007 van de Commissie van 15 maart 2007 houdende wijziging van 
Verordening EG nr. 1825/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening EG nr. 
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de etikettering van rundvlees 
en rundvleesproducten. 

Verordening EG nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter 
uitvoering van Verordening EG nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor 
eieren. 

Verordening EG nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening EG nr. 1774/2002. 

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en 
voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 931/2011 van de Commissie van 19 september 2011 inzake 
traceerbaarheidsvoorschriften die bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vastgelegd. 

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.  

Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het 
stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. (Numac-nummer 1977012405) 

Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. (Numac-
nummer 1991009354) 

Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. (Numac-nummer 
2009024499) 

Koninklijk besluit van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en -stoffen die gelden als schadelijk 
verklaard. (Numac-nummer 1975010301) 



Koninklijk besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk. (Numac-
nummer 1980031802) 

Koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende brood en andere bakkerijprodukten. (Numac-
nummer 1985013286) 

Koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij 
het frituren van voedingsmiddelen. (Numac-nummer 1988025021) 

Koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende boter en boterprodukten. (Numac-nummer 1988016090) 

Koninklijk besluit van 9 februari 1990 betreffende de vermelding van de partij waartoe een 
voedingsmiddel behoort. (Numac-nummer 1990025061) 

Koninklijk besluit van 5 december 1990 betreffende diepvriesproducten. (Numac-nummer 
1991025363) 

Koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere 
voeding. (Numac-nummer 1991025076) 

Koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van 
voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. (Numac-nummer 1992025086) 

Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met 
voedingsmiddelen in aanraking te komen. (Numac-nummer 1992025140) 

Koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte 
voedingsmiddelen. (Numac-nummer 1999022945) 

Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in 
de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. (Numac-nummer 2002022096) 

Koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediënten 
met ioniserende straling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen 
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het 
gevaar van de ioniserende stralingen. (Numac-nummer 2002000249) 

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen. (Numac-nummer 2003023054) 

Koninklijk besluit van 11 juni 2004 betreffende consumptie-ijs. (Numac-nummer 2004022489) 

Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelingen voor de 
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van 
dierlijke oorsprong. (Numac-nummer 2005023111) 

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen, 
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. (Numac-nummer 2005023114) 

Koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. 
(Numac-nummer 2009024173) 

Koninklijk besluit van 7 januari 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. (Numac-nummer 2014018021) 



Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende kaas. (Numac-nummer 2014011226) 

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. (Numac-nummer 2014018271) 

Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van 
bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen. (Numac-nummer 2014024317) 

Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong. (Numac-nummer 2015018401) 

Ministerieel besluit van 28 januari 1993 betreffende de temperatuurcontrole van diepvriesproducten. 
(Numac-nummer 1993016022) 

Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de 
voedselketen. (Numac-nummer 2004022073) 

Ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een 
melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. (Numac-nummer 2008018234) 

Ministerieel besluit van 22 april 2010 betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager. (Numac-
nummer 2010011204) 

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten 
van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen. (Numac-
nummer 2013018181) 


