
 
KONINKLIJK BESLUIT 
Van 11 november 2013 

tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, 

masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen 
in verband met controle, bemonstering, certificering en audit (BS 23.12.2013) 

 
Art. 5. van de raamovereenkomst: Vakkennis, vakbekwaamheid en voortgezette opleiding. 
De opdrachtnemer verbindt er zich toe zich bij te scholen door in dat verband door het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen erkende opleidingen te volgen opdat hij steeds over de vereiste kennis en 
kwalificaties zou blijven beschikken. Hij verbindt er zich toe alle kosten op zich te nemen die nodig zijn om 
diploma’s of getuigschriften te behalen. Het beschikken over de nodige vakkennis en kwalificaties en het behalen 
van diploma’s en/of getuigschriften is geen garantie om een opdracht te verkrijgen of te behouden. 
 
 
Opleidingen erkend door het Agentschap 
 

 Alle opleidingsorganisaties kunnen hun opleidingen vooraf laten erkennen door het Agentschap. Deze 
aanvraag voor erkenning wordt ingediend via het formulier “Aanvraag tot erkenning van de opleiding” dat 
terug te vinden is op de FAVV website. Het formulier moet zorgvuldig ingevuld worden en vervolgens per 
mail verstuurd worden naar de NICE. De aanvraag zal door de LCE-hoofden gezamenlijk geëvalueerd 
worden. Het Agentschap erkent, al dan niet, de opleiding en de opleidingsduur en zal vervolgens zijn 
beslissing meedelen aan de betrokken opleidingsorganisatie. Er moet rekening mee gehouden worden 
dat de termijn voor al dan niet erkenning van de opleiding tot 2 maanden kan oplopen. Een erkenning 
verleend door het Agentschap is geldig voor 1 kalenderjaar.  
 

 De voorgestelde opleidingen moeten minstens voldoen aan de volgende criteria van het Agentschap: 
 

1. van een universitair niveau zijn en dienaangaande worden gewaarborgd door een 
Belgische of buitenlandse academische autoriteit; 

2. voor BMO-dierenarts: een van de in bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie 
bestemde producten van dierlijke oorsprong vermelde thema’s als onderwerp 
hebben (“Publicatieblad van de Europese Unie” L 139 van 30 april 2004) (zie bijlage); 

3. verband houden met het(de) in de afgesloten uitvoeringsovereenkomst opgenomen 
lastenboek(en) en onmiddellijk van nut zijn bij het uitvoeren van de toevertrouwde 
opdrachten. Daarnaast kan de voorgestelde opleiding ook verband houden met het (de) 
lastenboek(en) voor toekomstige door het Agentschap toevertrouwde opdrachten.  
 

 Een E-learning opleiding moet naast bovenstaande criteria ook voldoen aan het volgende: 
 
 op het einde van de les worden 5 meerkeuzevragen aan de deelnemer gesteld die willekeurig 

worden geselecteerd uit een lijst van minimum 15 vragen. Het antwoord op deze vragen kan slechts 
worden gegeven als de les met een zeer grote aandacht, waaruit blijkt dat de problematiek 
voldoende beheerst wordt, werd gevolgd. De deelnemers zullen minimaal 4 van de 5 vragen correct 
moeten beantwoorden om het certificaat te kunnen ontvangen. De desbetreffende 
meerkeuzevragenlijst kan slechts eenmaal worden ingevuld.  
 

 Opleidingen voorgesteld door de BMO en waarvan de erkenning van het Agentschap niet vooraf 
aangevraagd werd door een opleidingsorganisatie, kunnen enkel achteraf erkend worden door het 
Agentschap. Deze moeten voor erkenning, zoals opleidingen voorgesteld door opleidingsorganisaties, 
minstens voldoen aan bovenstaande criteria.  
 

 Het Agentschap kan zelf ook erkende opleidingen organiseren waarmee rekening wordt gehouden bij de 
evaluatie van de opleiding van de BMO.  
 

  



Evaluatie van de opleiding van de BMO 

 Deelname aan voortgezette opleiding van de BMO’s is één van de voorwaarden voor de verlenging van 
de raamovereenkomst. De evaluatie van de opleiding gebeurt door het LCE-hoofd of diens gemachtigde 
op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. De kwalitatieve criteria van de gevolgde opleidingen 
werden reeds hogerop aangehaald. Opdat de voortgezette opleiding van de BMO aan de kwantitatieve 
criteria voldoet, moet de BMO ten minste 50 uur opleiding volgen verspreid over een periode van drie 
jaar, die overeenkomt met de raamovereenkomst, en ten minste 12 uur opleiding volgen per 
kalenderjaar. De kosten van de opleidingen zijn ten laste van de BMO. Daarnaast kan het LCE-hoofd 
beslissen om informatievergaderingen uitgaande van de LCE of het Hoofdbestuur te laten meetellen 
voor 2 uur niet betaalde opleiding. De deelname van de BMO aan deze vergadering zal in rekening 
gebracht worden bij de evaluatie. De BMO kan zelf kiezen of hij zijn coaching al dan niet laat meetellen 
voor 2 uur niet betaalde opleiding. De startende BMO kan tot 12 uur niet betaalde praktische opleiding 
per lastenboek in rekening brengen, met een maximum van in totaal 24 uur.  
 

 Bij de evaluatie wordt gesteund op een lijst met gevolgde opleidingen en de bewijsstukken van opleiding 
die de BMO jaarlijks ten laatste 4 maanden voor het einde van het kalenderjaar indient bij het LCE-hoofd 
(referentie-LCE) of diens gemachtigde. Jaarlijks wordt 5 maanden voor het einde van het kalenderjaar 
naar de BMO een mail gestuurd door de LCE om hem hieraan te herinneren. In de lijst kan de BMO de 
in het lopende kalenderjaar nog voorziene opleidingen vermelden. Het is evident dat slechts op het 
einde van het  kalenderjaar de 12 uur (of de 50 uur op einde van de raamovereenkomst) moeten bereikt 
worden. In de loop van de 3de maand voor het einde van het kalenderjaar ontvangt iedere BMO de 
evaluatie van de opgestuurde lijst met opleidingen.  
 

 Indien de BMO geen 12 uren maar minstens 6 uren opleiding tijdens het jaar heeft gevolgd, krijgt hij de 3 
eerste maanden van het daaropvolgende kalenderjaar een extra termijn om de 12 uren te bereiken (of 
hij toont aan dat hij voor een opleiding is ingeschreven). Indien hij minder dan 6 uren opleiding volgde, 
moet er nagegaan worden of er uitzonderlijke redenen bestonden (ziekte, familiaal,…) Ook dan krijgt hij 
de 3 eerste maanden van het daaropvolgende kalenderjaar de tijd om zich te regulariseren. Indien er 
geen uitzonderlijke redenen zijn of indien hij het quotum niet bereikt heeft na de eerste drie maanden in 
het volgende kalenderjaar worden hem FAVV taken ontzegd tot hij in orde is met de opleidingseisen. 
Deze regeling geldt enkel voor de eerste twee jaren van de raamovereenkomst. Indien de BMO in het 
derde jaar van zijn raamovereenkomst minder dan 12 uur opleiding volgde, zal deze niet worden 
verlengd, rekening houdende met artikel 4 van de bijlage van het KB van 11/11/2013. Ditzelfde geldt 
indien de BMO gedurende de periode van 3 jaar minder dan 50 uur opleiding volgde. 
 

  



Bijlage I: Sectie III Hoofdstuk IV A bij Verordening (EG) nr. 854/2004 
 
a) de nationale en communautaire wetgeving inzake volksgezondheid (vanuit veterinair oogpunt), 
voedselveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren, en farmaceutische stoffen; 
 
b) de beginselen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, marktmaatregelen, exportsubsidies 
en fraude-opsporing (ook in de mondiale context: WTO, SPS, Codex Alimentarius, OIE); 
 
c) de grondbeginselen van voedselverwerking en voedingsmiddelentechnologie; 
 
d) de beginselen, concepten en methoden van goede productiepraktijken en kwaliteitsbeheer; 
e) kwaliteitsbeheer vóór de oogst (goede landbouwpraktijken); 
 
f) de bevordering en de toepassing van levensmiddelenhygiëne, voedselveiligheid (goede 
hygiënepraktijken); 
 
g) beginselen, concepten en methoden inzake risicoanalyse; 
 
h) de beginselen, concepten en methoden van HACCP, gebruik van HACCP in de gehele 
voedselproductieketen; 
 
i) de preventie en controle van door voedsel overgedragen risico's voor de menselijke gezondheid; 
 
j) de populatiedynamiek van infecties en intoxicaties; 
 
k) diagnostische epidemiologie; 
 
l) controle- en bewakingssystemen; 
 
m) audit en toetsing aan de voorschriften van systemen voor het beheer van de voedselveiligheid; 
 
n) de beginselen en diagnostische toepassingen van moderne testmethoden; 
 
o) informatie- en communicatietechnologieën en het verband met volksgezondheid vanuit 
veterinair oogpunt; 
 
p) gegevensverwerking en biostatistische toepassingen; 
 
q) het onderzoeken van uitbraken van door voedsel overgebrachte ziekten bij mensen; 
 
r) relevante aspecten met betrekking tot TSE's; 
 
s) het welzijn van de dieren tijdens het productieproces, het vervoer en het slachtproces; 
 
t) het verband tussen milieu en voedselproductie (met inbegrip van afvalbeheer); 
 
u) het voorzorgsbeginsel en de belangen van de consumenten; 
 
v) de beginselen van opleidingen voor personeel in de voedselproductieketen. 

 


