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Voorstelling van het Steunpunt



Een stukje geschiedenis

 Jaren ‘90 KVLV-Agra

 2000: FAVV

 2003: Steunpunt

 2019: hét aanspreekpunt voor elke 
Vlaamse land- en tuinbouwer, 
gemeenten, anderen,…



Wat doet het SKK?

1. Adviseren en coachen

2. Vormingen organiseren (verplichte opleiding hygiëne 

en AC)

3. Infocenter

4. Samenwerkingsverbanden (websites)

5. Belangenverdediging



Hoe een ‘thuisverkoop’ 
starten?



Hoe starten? - Perceptie 

 Veel bijkomende administratie

 Veel bijkomende controles

 Veel bijkomende eisen

 Veel meer werk

 Hoge investeringen

 Rendabel?



Rekening houden met?

 FAVV

 Handelswetgeving

 RO

 Wetgeving etikettering

 VLIF



Eerste stap: onderscheid maken tussen 
primaire of verwerkte producten

 Indien primaire producten: dan volstaan 
de GHP’s.

 Indien verwerking: dan GHP’s + HACCP

 Vb van verwerkte producten: confituren, 
soepen, versneden groenten, geschilde 
groenten/aardappelen, zuivelproducten, 
vlees(bereidingen),…



Wat en waar mag je verkopen? 
(FAVV)

 Wat? Eigen producten en/of 
producten van collega’s

 Aan wie? Consument + aan derden 
die zelf aan B2C doet (dierlijke)

 Waar? ‘Hoevewinkel’ – (boeren)markt 
– buurtwinkel – horeca



Verplichtingen t.o.v. het FAVV

 Eigen primaire producten: /

 Producten collega’s: toelating

 Verwerking: toelating of erkenning

 Aanvragen van een T of E: wanneer en hoe?

 http://www.favv.be/

http://www.favv.be/


Controle FAVV

 Onaangekondigd – ‘gratis’

 Wat wordt gecontroleerd? Inrichting 
– AC plan



Ben je handelaar als thuisverkoper

 Eigen producten: NIET

 WEL:
• Producten van collega’s

• Aankoop van ingrediënten

• Verkopen van producten met een secundaire 
bewerking

 Dan bijkomend inschrijven in de KBO



Ruimtelijke ordening

 Agrarisch <-> landelijk woongebied

 Vaak gemeentelijk bepaald

 Vlaams advies over hoevewinkels: 

• Commerciële activiteit in LB zone: -

• Uitzondering: ‘hoevewinkel’ maar geen 
definitie

• ‘in verhouding tot het bedrijf’



Wetgeving m.b.t. etikettering

 Voorverpakt?

 Ook primaire producten indien verpakt vb. in automaat

 Geschilde groenten – soepen: met etiket

 Wat op etiket?: contactgegevens, naam product, 
ingrediëntenlijst, netto gewicht, houdbaarheid, bewaar-
en gebruiksvoorschriften,…

 FOD economie – FAVV

 B2C <-> B2B



VLIF

 Voor directe verkoop, inclusief 
buurtwinkel en lokale markt

 30%

 Opletten met doorverkoop!



Hoe starten? - vlees



Vlees 

 Altijd verwerkt product dus GHP + HACCP

 2 uitz: kippen en konijnen

• Zonder extra toelating ‘slachten op het 
landbouwbedrijf’ (500/250/ter plaatse/gehele 
karkassen)

• Met toelating ‘slachten op het landbouwbedrijf’ 
(7500/1000/ter plaatse + markt/gehele 
karkassen)



3 mogelijkheden

 Detailhandel in vlees(waren)
• In slachthuis of bij beenhouwer: uitbenen, 

versnijden en verpakken

 ‘echte’ hoeveslagerij:
• Met diploma beenhouwer: eigen 

versnijlokaal, eigen winkel, eigen 
bereidingen

• Zonder diploma: eigen versnijlokaal, eigen 
winkel onder verantwoordelijkheid van 
beenhouwer (meestal pakketten)



Etikettering van 
levensmiddelen

(kort)



Verplichte vermeldingen

 Naam product

 Lijst ingrediënten

 Elke stof/technische hulpstof die allergieën of overgevoeligheden kan 
veroorzaken

 Hoeveelheid van bepaalde ingrediënten

 Netto hoeveelheid

 Houdbaarheid

 Bijzondere bewaar- en gebruiksvoorschriften

 Naam/handelsnaam + adres exploitant

 Land van oorsprong

 Ev. gebruiksaanwijzing

 % alcohol > 1,2%

 Voedingswaarde

 Bijkomende vermelding voor specifieke LM



Verkoop op afstand

 Informatie moet op voorhand beschikbaar 
zijn

 Verpakt: alle info VOORAF m.u.v 
houdbaarheidsdatum, lotnummer, datum 
invriezing. Bij aflevering product: ALLE 
info

 Onverpakt: VOORAF en bij aflevering: 
info m.b.t. allergenen

 Uitz: automaten



Taal 

 In een taal die makkelijk te 
begrijpen is 

 Maar lidstaten kunnen eigen 
richtlijnen uitschrijven

 Meer dan 1 taal mag



Allergenen 

 In ingrediëntenlijst met ander 
lettertype

 Indien geen ingrediënten lijst dan 
‘bevat…’ of ‘kan bevatten’

 Niet indien allergeen vervat zit in de 
naam



Allergenen

 Gluten

 Eieren

 Aardnoten

 Soja

 Melk

 Noten

 Selderij

 Mosterd

 Sesamzaad

 Lupine

 …



VRAGEN?
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Je kan terecht:

 Steunpunt Korte Keten

• Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal

• Tel: 016/24 39 54

• E-mail: steunpuntkorteketen@ons.be

• www.steunpuntkorteketen.be
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http://www.steunpuntkorteketen.be/

