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Korte omschrijving Kweken van insecten andere dan bijen/hommels 

 Beschrijving Code 

Plaats Landbouwbedrijf PL42 

Activiteit Houden AC28 

Product Insecten andere dan bijen/hommels PR220 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T  -  -  

Autocontrolegids Geen gids - 

Kweken van insecten voor humane consumptie en/of dierlijke consumptie, momenteel enkel toegelaten 
voor voeder voor gezelschapsdieren (petfood). 
Verordening (EU) 2015/2283, die Verordening (EG) nr. 258/97 opheft en van toepassing is sinds 1  
januari 2018, verduidelijkt dat alle producten op basis van insecten worden beschouwd als novel  
food, door het gebrek aan bewijsmateriaal van een significante gebruiksgeschiedenis in de Europese 
Unie vóór 15 mei 1997. 
Het Belgische gedoogbeleid werd verlengd voor de volledige insecten en hun respectievelijke 
toepassingen die beschreven worden in de aanvraagdossiers voor een goedkeuring als novel food, 
ingediend voor 1 januari 2018. De tolerantie betreft niet alleen de insectensoort, maar ook het type 
bewerking dat de volledige insecten ondergaan en de categorieën van producten waarin de  
volledige insecten verwerkt worden.  
Zie hiervoor de lijst van insectensoorten en hun toepassingen waarvoor het aangepaste Belgische 
tolerantiebeleid geldt sinds 1 januari 2018 : 
https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_01012018_op_d
e_Belgische_markt   

 
 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

De rechtstreekse verkoop van levende dieren door de producent alsook het slachten van de insecten 
door methoden die de insecten niet wezenlijk veranderen, zoals koelen, invriezen, diepvriezen of het 
gebruik van gas (CO2). 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit 
van de fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en 
afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

Indien andere slachtmethoden, zoals een hittebehandeling (kokend water…) worden gebruikt, is er 
een verwerking van de insecten en deze activiteit is geen impliciete activiteit van het kweken.  
Al naargelang de uitgevoerde activiteiten zijn de registraties of toelatingen hieronder vermeld vereist. 
Het betreft hier een niet-limitatieve lijst waarin de meest relevante activiteiten vermeld worden. 
Indien insecten geïntegreerd worden in bepaalde levensmiddelen kunnen andere activiteiten gelden. 
Hiervoor wordt verwezen naar de activiteitenboom van het FAVV. 
 
DETAILHANDELAARS/Registratie  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC94 Ambulante detailhandel  
Product: PR57 Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC96 Niet-ambulante detailhandel  
Product: PR57 Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden  

https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_01012018_op_de_Belgische_markt
https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_01012018_op_de_Belgische_markt
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Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC95 Detailhandel als bijkomstige activiteit  
Product: PR57 Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van 
tenminste drie maanden  
 
HORECA/Toelating 1.1. Detailhandel in levensmiddelen  
 
Plaats: PL88 Ambulant voertuig  
Activiteit: AC66 Productie en distributie  
Product: PR152 Maaltijden  
 
Plaats: PL92 Eetgelegenheid  
Activiteit: AC66 Productie en distributie  
Product: PR152 Maaltijden  
 
Plaats: PL83 Traiteur  
Activiteit: AC66 Productie en distributie  
Product: PR152 Maaltijden  
 
 
DETAILHANDELAARS (verkoop van algemene levensmiddelen, met/zonder 
bereiding)/Toelating 1.1. Detailhandel in levensmiddelen  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC68 Productie en niet-ambulante detailhandel  
Product: PR52 Levensmiddelen  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC94 Ambulante detailhandel  
Product: PR52 Levensmiddelen  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC96 Niet-ambulante detailhandel  
Product: PR52 Levensmiddelen  
 
Plaats: PL29 Detailhandelaar  
Activiteit: AC95 Detailhandel als bijkomstige activiteit  
Product: PR52 Levensmiddelen 
  
 
GROOTHANDELAARS (in levensmiddelen)/Toelating 1.1. Detailhandel in levensmiddelen  
 
Plaats: PL47 Groothandelaar  
Activiteit: AC97 Groothandel  
Product: PR52 Levensmiddelen  
 
VERWERKINGSBEDRIJVEN/Toelating 1.2. Inrichtingen voor het bereiden, verwerken en in de 
handel brengen van levensmiddelen  
 
Plaats: PL43 Fabrikant  
Activiteit: AC39 Vervaardiging  
Product: PR114 Bereide gerechten 
 
Plaats: PL43 Fabrikant  
Activiteit: AC39 Vervaardiging  
Product: PR26 Andere levensmiddelen  
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Plaats: PL43 Fabrikant  
Activiteit: AC39 Vervaardiging  
Product: PR45 Chocolade, snoepwaren 
 

Reglementaire basis 

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.  
 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT  
 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor 
het toekennen van de E/T 

NVT 
 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

Meer informatie is beschikbaar o.a.: 
http://www.afsca.be/levensmiddelen/insecten/ en 
in de omzendbrief PCCB/S3/1158552 van 05/11/2018 
http://www.afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2018-11-
05_omzendbriefinsectenv3NLclean.pdf 
 

Autocontrole 

-  

Financiering 

Facturatiesector = primaire productie. 
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