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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen 

• Opgericht in 2000 

• Een verantwoordelijke Minister 
van KMO’s, Zelfstandigen, 
Landbouw,Wetenschapsbeleid 

• Bevoegdheden:  

• Voedselveiligheid 

• Dierengezondheid 

• Plantenbescherming 

• Dierenwelzijn 

• Van riek tot vork 
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Oorsprong FAVV  

 Hergroepering van 6 controlediensten van de  
ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid           

FAVV 

 Hergroepering verantwoordelijkheden productnormen  

FOD Volksgezondheid 

 Operationele normen 

FAVV 

 Opsplitsen van het controlebeleid en de controle-
activiteiten (2 DG’s bij FAVV) 
 

 Onafhankelijke risico-evaluatie (Wetenschappelijk 
Comité van het  FAVV) 
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HET FAVV VANDAAG 
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FAVV : het voedselagentschap 

• Bevoegdheden : 

–Operationele regelgeving 

–Registratie, toelating, erkenning operatoren 

–Certificering 

–Preventie, sensibilisering en informatie  

–Laboratoria  

–Bewaking van de verschillende schakels van           

 de keten (producten en productieprocessen) 
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Financiering FAVV 

Bronnen :   

•  Dotatie van de Staat 60,5 % 

  • Heffingen                14,8 % 
» Jaarlijkse heffing voor elke operator 

  • Retributies                 20,5 % 
» Bedrag gefactureerd voor prestaties FAVV 

  • Interventie EG           1,5 %  
» Vb.. cofinanciering programma’s bestrijding planten- en dierziekten 

• Andere      2,8 % 
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Financiering FAVV 

• Werking van het Voedselagentschap:  

 deels gefinancierd door heffingen en 

retributies betaald door de operatoren van de 

voedselketen en die onder de controle vallen 

van het Voedselagentschap. 

 

 

 

 

30-11-2011 10 



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Financiering FAVV 

• heffingen: jaarlijks geïnd in alle sectoren die 

actief zijn binnen de voedselketen of waarbij 

het FAVV controleopdrachten uitvoert.  

 Zij dienen om een deel van de kosten te 

dekken verbonden aan het 

controleprogramma van het FAVV en de 

BSE-testen (boviene spongiforme 

encefalopathie of dollenkoeienziekte). 
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Financiering FAVV 

• Het bedrag van deze heffing is afhankelijk 

van diverse factoren zoals: 

- de sector waarin een bedrijf actief is; 

- de productiecapaciteit; 

- de personeelssterkte. 

 

De heffingen worden jaarlijks geïndexeerd. 
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AMATEURKWEKER vrijgesteld van heffing  

 
- runderen: som runderdagen niet groter dan 730; 

- varkens: max. 3 varkensplaatsen; 

- pluimvee: capaciteit max. 200 stuks; 

- kleine herkauwers: vrouwelijke dieren > 6m op 15 

 december niet groter dan 10; 

- bijen: gemiddelde aantal bijenvolken/j max. 24; 

- konijnen: max. 20 kweek- of 100 vleeskonijnen; 

- loopvogels: niet meer dan 2 struisvogels >15 m  

 5 nandoes, emoes, kasuarissen en kiwi’s >15 m. 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

 De operator die een van de hierna volgende activiteiten met 

eenhoevigen (paarden, ezels, …) uitvoert, wordt beschouwd als 

zijnde een operator in de voedselketen 

 

Zij dienen zich voorafgaandelijk aan het uitvoeren van deze 

activiteiten als operator bij het FAVV te laten registreren en 

naargelang het geval een aanvraag in te dienen voor het 

bekomen van een toelating of erkenning van de inrichting van 

waaruit deze activiteit wordt uitgevoerd. 

• * R (registratie) – T (toelating) – E (erkenning) 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

• Het houden van eenhoevigen met als doelstelling: Productie en 

verkoop van rauwe melk 

Opmerking : Voor de productie van melk mogen enkel en alleen 

paarden gebruikt worden die NIET zijn uitgesloten voor de 

voedselketen. 

In het bijzonder:  

– verkoop van de rauwe melk (onverpakt) op de melkerij, direct aan de 

consument/eindverbruiker;      R 

– Verkoop van de rauwe melk aan een koper van melk (zuivelbedrijf, bakker, 

grootkeuken, restaurant, …)      R 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

• De bewerking / verwerking van de zelf geproduceerde 

paardenmelk: 

 op de melkerij en verkoop van deze producten, direct aan de 

consument/eindverbruiker;      T 

 op de melkerij en verkoop van deze producten aan andere 

bedrijven (niet direct aan derde consument/eindverbruiker)      E 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

• Het houden van eenhoevigen met als doelstelling: Productie van 

vlees.     R 

Opmerking 1: Of de verkoop van deze paarden rechtstreeks aan het 

slachthuis gebeurt of via een tussenpersoon (veehandelaar) speelt 

geen rol. 

Opmerking 2: Voor de productie van vlees mogen enkel en alleen 

paarden gebruikt worden die NIET zijn uitgesloten voor de 

voedselketen.  

• Hier wordt wel degelijk een activiteit bedoeld die specifiek gericht is op 

het houden van de paarden voor de productie van vlees (aankoop met 

het oog op vetmesting en slachting). Het houden van paarden 

(eenhoevigen) voor sport, recreatie, ….. en die NIET zijn uitgesloten 

voor de voedselketen, wordt niet automatisch beschouwd als gehouden 

voor de productie van vlees. 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

• De handel in eenhoevigen met het oog op slachting 

(veehandelaar) zonder of met gebruik van een handelaarstal.     

R of E 

• Het verzamelen van eenhoevigen met het oog op slachting 

(veemarkt).      E 

• Het commercieel vervoer van paarden.     T 
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Paarden: registratie - toelating - erkenning 

• Het slachten van paarden.     E 

Opmerking: 

 Het slachten van paarden (behoudens noodslachting) dient verplicht plaats te 

vinden in een slachthuis. 

• Spermacentra voor paarden: het winnen, behandelen, bewaren en de opslag 

van sperma van paardachtigen bestemd voor het intracommunautair 

handelsverkeer.     E 

Opmerking : 

 Hieronder vallen uitsluitend de activiteiten met het oog op de 

intracommunautaire handel of handel met derde landen.  Voor activiteiten die 

uitsluitend betrekking hebben op de nationale handel, dient men zich in regel te 

stellen met de uitrustingsvoorwaarden en minimumeisen die worden opgelegd 

door de Gewesten.  

• Embryoteam voor paardachtigen: het verzamelen, behandelen, de overplanting 

en de opslag van embryo’s van paardachtigen voor het intracommunautair 

handelsverkeer.      E 
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Heffingen primaire productie 

 

• Tarieven 2011   

 * basis: 91,81 € 

* volledige productie gecertificeerd ACS : 45,91 € 

* geen ACS (malus): 183,62 € 

• https://www.favv-fin.be/ 
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Organisatie controles van het FAVV 
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DG Controle 

Staf en ondersteuning 

Nationale Opsporings- 

eenheid 

NOE 

Directie-coordinatie 

Franstalig en Duitstalig 

landsgedeelte 

Directie-coordinatie 

Nederlandstalig 

landsgedeelte 

PCE 

Waals 

Brabant 

 

PCE 

Namen 

PCE 

Hene- 

gouwen 

PCE 

Luik 

PCE 

Lux 

PCE 

Brus. 
Hoofdst. 

PCE 

Oost- 

Vlaand 

PCE 

West- 

Vlaand 

PCE 

Antwer- 

pen 

PCE 

Limb. 

PCE 

Vlaams 

Brabant 

Nationale Implementatie- en  

Coordinatie-eenheid : NICE 

Directie Hoofdbestuur 
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3 sectoren 

– Primaire Productie 

 

– Transformatie 

  

– Distributie 

Organisatie PCE 
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Staf

Personeel

Logistiek
Budget-Boekhouding

Grensinspectieposten

GIP

Zaventem, Gent, Zeebrugge, Antwerpen, Luik

Administratie van de
controles en erkenningen

Toelevering landbouw

Primaire productie
Eerste verwerking

Sectiehoofd

Secto

Primaire productie

Administratie van de
controles en erkenningen

Productie en transformatie

van levensmiddelen
en diervoeders

Sectiehoofd

Sector

Transformatie

Administratie van de
controles en erkenningen

Distributie

Gemeenschapskeukens
HORECA

Sectiehoofd

Sector

Distributie

PCE-Hoofd

Structuur van de 11 PCE’s 



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

30-11-2011 26 

CONTROLES in de praktijk: 

• analyses : microbiologische onderzoeken, residuen, … 

• inspecties : identificatie van dieren, registers, hygiëne, 

… 

 Geplande controles 

CONTROLEPLAN 
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Niet geplande CONTROLES (buiten 

controleplan) in de praktijk : 

• Controle van een positief of twijfelachtig resultaat 

• Epidemiologisch onderzoek (dier- of plantenziekte, 

contaminanten, …) 

• Klacht 

• Certificering op vraag van de verantwoordelijke  

(uitvoer, …) 

• Erkenningsaanvraag door de verantwoordelijke 



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Routinecontroles: Controleplan 

FAVV 
• At random inspecties en monsternames 

• Basisfrequentie per type operator (activiteit): 0,1 voor 

de sector primaire productie (1 inspectie/10 jaar), 

tenzij wettelijk anders bepaald (bv. Spermacentrum 1 

of 2x/jaar) 

• Scopes: Dierengezondheid, Epidemiologische 

bewaking, Traceerbaarheid, Infrastructuur, installatie 

en hygiëne,… 

• Elke scope krijgt een te controleren % 

• Voor elke combinatie van een bepaalde scope en 

activiteit wordt een checklist opgemaakt 
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Paarden: operatoren 

• Particulieren  

• Handelaars/ Verzamelcentra 

• Transport 

• Slachthuizen 

• Paardenmelkerij 

• Sperma(opslag)centra 

• Embryoteam centra 
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FAVV 
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Belgische inspectiediensten 

• Particulieren                                                 FOD VVVL 

 

• Particulieren  

• Handelaars/ Verzamelcentra 

• Transport 

• Slachthuizen                                                Federaal Agentschap 

• Paardenmelkerij                                           voor de Veiligheid   

• Sperma(opslag)centra (EU)                         van de Voedselketen 

• Embryoteam centra (EU) 

 

• Sperma(opslag)centra (nationaal)              Vlaams en  

• Embryoteam centra (nationaal)                   Waals Gewest 
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Inspectie paarden 

Traceerbaarheid:  

 IDENTIFICATIE  

 Chip + paspoort + encodering in BCP (mutatiedocument) 

 

 Wordt gecontroleerd in SH, op markten, verzamelingen, bij 

klachten, certificering, transport…  

Welzijn: 

 Gecontroleerd bij elke klacht 

 Controle op markten door aangestelde dierenartsen 

 Controle op transport (privé en commercieel) 
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Inspectie paarden 

Gezondheid: 

Meldingsplicht van de dierenartsen om de dienst te informeren wanneer er 

abnormale symptomen worden gevonden 

 

Import: 

 Traces/ GIP 

 Occasionele controle door agent van FAVV 

 

Diergeneesmiddelen: 

T&V documenten bij voedselproducerende paarden ! 
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Certificering paarden 

• Op aanvraag. 

• Volledig ingevuld webformulier dient doorgefaxt of 

per mail doorgestuurd worden naar de PCE vóór 12 

uur de dag voorafgaand aan de certificering 

• Elke aanvraag wordt via de dienst overgemaakt aan 

de certificerende dierenartsen met opdracht  

 Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren 

worden aanvaard ! 
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Certificering paarden 

. GEZONDHEIDSCERTIFICAAT  

. Paarden dienen voor buitenlandse reizen 

voor sport, recreatie, fokkerij, … over een 

geldig gezondheidscertificaat te beschikken  
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Certificering paarden 

Vereenvoudigde procedure Benelux:  

- vrijgesteld van inspectie vóór vertrek 

- vrijgesteld van gezondheidscertificaat 

- Voorwaarde:  

- ID en paspoort conform 

- Geregistreerde paardachtigen en als fok- en gebruiksdieren 

gehouden paardachtigen: 

- sportieve of recreatieve doeleinden 

- Culturele manifestaties 

- Tijdelijk, uitsluitend geweid of voor werkzaamheden bestemd 

- Vervoer naar dierenkliniek 
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Aanvraagformulier  

 

• www.favv.be > Beroepssectoren > dierlijke productie > 

dieren > TRACES > Aanvraagformulier certificatie levende 

dieren en dierlijke producten (sperma/embryo’s/eicellen) 

 

• Per fax of per mail  
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http://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/20110726_ext01_NL_Aanvraagformuliercertificatielevendedierendraft_versie10_000_PCEkiezen.pdf
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Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain 
37 
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Certificering 

• Intracommunautair verkeer 
– EU-regelgeving 

– Certificering door DMO/ inspecteur dierenarts FAVV 

 

 

Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain 
38 
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Certificering 

• Export naar derde landen 

– De door het FAVV gekende bilaterale certificaten 

zijn beschikbaar op de website van het FAVV 

– Voorwaarden opgelegd door land van bestemming 

– Import permit 

– In geval van isolatie- of quarantainevoorwaarden 

dient de PCE 24 uur op voorhand verwittigd te 

worden alvorens de isolatie- of 

quarantaineperiode start.  

 

Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain 
39 



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Certificering  
• Certificering binnen 48 uur voor geplande vertrek 

• 2 types certificaat:  

– Type 2009/156A II voor geregistreerde paardachtigen 

(paspoort erkend stamboek of sportvereniging) voor 

deelname aan sportieve, culturele en aanverwante 

manifestaties 
• 1 paard per certificaat, van punt A naar punt B en terug (10 dagen) 

– Type 2009/156 voor geregistreerde paardachtigen, 

gehouden als fok- en gebruiksdieren (voor alle paarden met 

EU conform paspoort) voor sportieve, culturele en 

aanverwante manifestaties en voor handelsverkeer 
• Meerdere paarden per certificaat mogelijk, enkel van punt A naar punt B (10 dgn) 

 

 

 

30-11-2011 40 



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Certificering levende dieren 

– Controle ter plaatse 
• Fysieke controle 

– Dierengezondheid 

– Identificatie (iso-norm chip) 

– dierenwelzijn 

• Administratieve controle 

– Sanitaire voorwaarden 

• Certificering 

– EU: TRACES https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ 

– Derde landen: geschreven gezondheidscertificaat 

Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain 
41 
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Certificering 

• Tarief: forfait: € 40.24 eerste certificaat en  

 € 26.83 bijkomend certificaat op zelfde 

moment aangevraagd 

• Bij > half uur per certificaat: extra € 26.93 per 

begonnen half uur  

 

• Contact PCE: http://www.favv.be/pce/ 
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Transport wetgeving 

• Verordening 1/2005 

– Van toepassing sinds 5 januari 2007 

• KB van 9 juli 1999 

– Verordening 1/2005 heeft voorrang op KB 9/7/99 

– Nieuw ontwerp KB 

• MB van 27 juni 2005 

– Nieuw ontwerp MB 
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Transport  

• De Belgische overheid geeft de volgende interpretatie aan 

respectievelijk commercieel en niet-commercieel 

paardentransport : Niet-commercieel transport Het gaat om 

vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële 

activiteit. Het vervoermiddel hoeft niet eigen te zijn. Het 

vervoer blijft niet-commercieel indien naast de eigen dieren, 

de lege plaatsen op een voertuig verder opgevuld worden 

met paarden van anderen, zonder dat deze anderen 

daarvoor moeten betalen. Ook transport van paarden als 

vriendendienst zonder dat er eigen paarden worden 

vervoerd wordt als niet-commercieel beschouwd op 

voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport 

begeleidt.  
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Niet-commercieel transport 

 = vervoer zonder economische bedrijvigheid 

• Vervoer in het kader van recreatie, hobby of sport  

  Vervoer van en naar wedstrijden, prijskampen, maneges,… 

• Vervoer in het kader van de bedrijfsvoering  

  van en naar de weide of tussen stallen  

  van en naar dierenklinieken  

• Vervoer in het kader van de fokkerij als niet-

landbouwactiviteit  
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Beperkt commercieel transport 

 

• Vervoer van eigen dieren met eigen 

vervoermiddel 

• Commercieel vervoer 1 dier 

• Commercieel vervoer < 50 km 
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Commercieel transport 
• Commercieel vervoer betreft het vervoer van dieren in het kader van een 

commerciële activiteit.  

 –Ieder vervoer waarvoor de vervoerder betaald wordt, onafgezien van het 

feit of er enkel paarden van derden vervoerd worden, of dat paarden van 

derden samen met eigen dieren vervoerd worden.  

 –Elk vervoer van paarden in kader van een landbouwactiviteit:  

  •Vervoer naar het slachthuis  

  •Vervoer van en naar een veemarkt    

  •Vervoer van en naar een paardenmesterij  

  •Vervoer van en naar een paardenbeslag, vb. paardenmelkerij  

  •Vervoer van paarden ingezet voor de arbeid (vb. bosbouw)  

• –Elk vervoer van paarden in kader van een commerciële activiteit 

• Rondreizende paardenshow  

• circussen  
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Commercieel transport 

• Toelating als vervoerder: JA 

• Goedgekeurd voertuig: JA 

• Getuigschrift vakbekwaamheid: JA 

(bestuurder en/of verzorger) 

• Gegevens tijdens vervoer: JA 

• Vervoersregister: JA 

• R&O register: JA 
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Vervoerder  

• Vergunning = toelating (5 jaar geldig) 12.3 

 

– Type 2 : lang transport 
• Eveneens geldig voor kort transport 

– Type 1 : kort transport 

– Model vastgesteld bij Ver. 1/2005 

 

Toelating via PCE: “Model aanvraagformulier voor 

een registratie, een toelating en/of een 

erkenning” overmaken aan PCE 
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Model aanvraagformulier 

• www.favv.be > beroepssectoren > erkenningen, 

toelatingen en registratie > Model 

aanvraagformulier voor een registratie, een 

toelating en/of een erkenning 

– Plaatscode: 23172000 

– Activiteitscode: 23082000 

– Productcode: 33 eenhoevigen 

 

 Na ontvangst aanvraag, voor zover volledig > binnen 30 

werkdagen administratief en/of technisch onderzoek door 

PCE  
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Transport  

• Keuring voertuig FAVV  

 

• Keuringsbewijs voor het gebruikte vervoermiddel, te bekomen 

via PCE FAVV (>< technische keuring !)  

• Keuring uit te voeren = betalend 

• Keuze type 1 of 2 door vervoerder 

 

• CL PRI2223: het vervoer van landbouwhuisdieren met 

handelsdoeleinden – infrastructuur, inrichting en hygiëne: 

–  indien 1 item NC : vervoermiddel niet goedgekeurd voor transport van 

levende dieren 
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Bedankt voor uw aandacht 

 

 


