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Korte omschrijving Kweken 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). 
In afwachting van een juridische verduidelijking van de Europese wetgeving rond gebruik nieuwe 
voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten ( “novel Foods, novel food ingredients”, Verordening 
(EG) nr. 258/97 ) mogen enkel de volgende insecten gekweekt en in de handel worden gebracht voor 
humane consumptie:   
 

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Huiskrekel Acheta domesticus 

Morioworm Zophobas atratus morio 

Meelworm Tenebrio molitor 

Buffaloworm Alphitobius diaperinus 

Wasmotrups Galleria mellonella 

Amerikaanse woestijnsprinkhaan Schistocerca americana gregaria 

Bandkrekel Gryllodes sigillatus 

Afrikaanse treksprinkhaan Locusta migratoria migratorioides 

Rups van de kleine wasmot Achroia grisella 

Rups van de zijdevlinder Bombyx mori 

 
 

 

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 aan de consument van levende insecten ter plaatse. 
 
Het doden van de insecten (door invriezen of diepvriezen). of vriesdrogen). 

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) 

PL29: Detailhandelaar 
AC94: Ambulante detailhandel 
PR57: Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste 3 
maanden 
 
PL29: Detailhandelaar 
AC96: Niet-ambulante detailhandel 
PR57: Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste 3 
maanden 
 
PL43: Fabrikant 
AC39: Vervaardiging 
PR18: Voeder voor gezelschapsdieren dat dierlijke producten of afgeleide producten bevat 
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PL29: Detailhandelaar 
AC68: Productie en niet-ambulante detailhandel 
PR52: Levensmiddelen 

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 in de omzendbrief PCCB/S3/ENE/KBE/1158552 van 21/05/2014 betreffende 
het  kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane 
consumptie (http://www.favv-afsca.be/levensmiddelen/omzendbrieven/).  
Operatoren die insecten wensen in de handel te brengen die niet in de tabel worden vermeld, dienen 
hiervoor voorafgaandelijk een dossier in te dienen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), volgens de “novel food” aanvraagprocedure met het oog op het 
bekomen van een Europese toelating. Meer informatie over de aanvraagprocedure  
voor het bekomen van een toelating kan gevonden worden op de website van de FOD VVVL. 
 
 

Autocontrole 

-  

Financiering 

Facturatiesector = primaire productie. 

 

 


