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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 of op vraag van de operator zelf. 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 of per koerier en bevat tenminste volgende documenten.  

1. Inplantingsplan van de inrichting : ook de directe buren (omgeving) dienen te worden aangeduid 
(google maps, kadastraal plan, …) 

2. Volledig grondplan van de inrichting in 2 exemplaren met aanduiding van de schaal (of 
dimensies) met inbegrip van de uitrusting en alle stromen (steeds in voorwaartse richting): Hiervan zal 
1 exemplaar worden bewaard op de LCE, het andere exemplaar wordt u teruggestuurd, en 
afgestempeld en ondertekend indien goedgekeurd. Om u te helpen bij het uitwerken van uw plan, 
gelieve de erkennings- en toelatingsvoorwaarden te raadplegen 
(http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/). 

3. Behoorlijk ingevuld begeleidend aanvraagformulier dat bondig beschrijft welke activiteiten zullen 
worden uitgevoerd, de bijhorende procesflow  en alle nodige informatie die de evaluator toelaat om het 
grondplan goed te begrijpen. 

4.  Algemene informatie 

- De LCE beschikt over een termijn van 30 werkdagen vanaf de ontvangst van uw volledig 
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 alsook een brief met goedkeuring of 
weigering.  

 
NB : De verschillende documenten zullen alleen maar worden ondertekend in geval van goedkeuring.  

3. Belangrijkste wetgeving 
 
3.1 Basisregelgeving :  
 

http://www.favv.be/lce/
http://www.favv.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/
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Verordening (EG) 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. 
 
3.2 Levensmiddelenhygiëne (H1) :  
 
Verordening (EG) 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake 
levensmiddelenhygiëne. 
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. 
 
 
3.3 Hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (H2) :  
 
Verordening (EG) 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 
Koninklijk besluit van 13 juli 2014 dat het koninklijk besluit van 22 december 1992 betreffende de 
hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, behelst. 
 
 
3.4 Officiële controles :  
 
Verordening (EG) 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 
Verordening (EG) 854/2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van 
de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong. 
Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de 
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong. 
Koninklijk besluit van 22 december 2005  tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de 
aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in 
inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap 
vereist is. 
 
3.5 Autocontrole en traceerbaarheid :  

 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in 
de voedselketen. 
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