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Stand van zaken omtrent de commercialisatie van insecten en hun producten voor 
menselijke consumptie na 1/1/2018 op de Belgische markt 

 
 

 
De FOD Volksgezondheid wenst de sector (telers, invoerders, verwerkers en verkopers) in te lichten 
over de laatste stand van zaken omtrent de commercialisatie van insecten en hun producten voor 
menselijke consumptie op de Belgische markt.  
 
Door het bestaan van een juridische onzekerheid in het toepassingsgebied van de Europese 
Verordening EG (Nr) 258/97 met betrekking tot Nieuwe Voedingsmiddelen (“novel food”), 
hebben de Belgische overheden de commercialisatie voor humane consumptie van 10 gehele 
insecten getolereerd op het Belgische grondgebied. De nieuwe Europese verordening (EU) 
2015/2283, die van toepassing is op 1 januari 2018 en die Verordening EG (Nr) 258/97 vervangt, 
is daarentegen zeer duidelijk: alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of 
extracten, maar ook gehele insecten en hun bereidingen) worden beschouwd als “novel foods”, door 
het gebrek aan bewijsmateriaal van een significante gebruiksgeschiedenis in de Europese Unie voor 
15 mei 1997.  
 
Het gedoogbeleid dat opgezet werd voor 1 januari 2018 in België kan verder gezet worden na 1 
januari 2018 voor sommige gehele insecten op basis van de ingediende novel food 
toelatingsaanvragen voor deze datum. De verlenging van dit gedoogbeleid geldt dus enkel voor de 
insectensoorten en hun respectievelijke toepassingen die beschreven worden in de tijdig ingediende 
aanvraagdossiers. Het heeft  dus niet alleen betrekking op het insect in kwestie maar ook het type 
bewerking die de gehele insecten ondergaan hebben en de categorieën van producten waarin de 
gehele insecten verwerkt worden. De oplijsting van de insecten en hun toepassingen bevindt zich in 
bijlage van deze brief. 
 
De verderzetting van het Belgische gedoogbeleid is na 1 januari 2018 van toepassing op:  
 

 het in de handel brengen door Belgische operatoren van de gehele insecten of producten op 
basis van deze gehele insecten opgenomen in bijlage van deze brief, op voorwaarde dat de 
voorschriften met betrekking tot de voedselveiligheid gerespecteerd zijn (meer info: 
http://www.afsca.be/levensmiddelen/insecten/);  

 

 het op de markt brengen van de gehele insecten of producten op basis van deze gehele insecten 
opgenomen in bijlage van deze brief, die afkomstig zijn uit andere lidstaten van de Europese 
Unie, op voorwaarde dat die legaal op de markt zijn in deze lidstaten.  
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Het verdergezette gedoogbeleid is niet van toepassing op: 
 

 insecten of hun producten afkomstig uit derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese 
Unie); 
 

 insecten of hun producten komende van andere lidstaten van de Europese Unie die niet legaal 
op de markt gebracht werden in deze lidstaten; 
 

 insecten of hun producten indien deze insecten niet voorkomen in de bijlage; 
 

 insecten of hun producten waarvoor dossiers worden ingediend na 1 januari 2018. De 
operatoren die deze dossiers zullen indienen, zullen moeten wachten op de toelating van hun 
producten op Europees niveau, vooraleer deze producten op de Belgische markt gebracht 
mogen worden.  

 
 
 
BIJLAGE : lijst van insectensoorten en hun toepassingen waarvoor het aangepaste Belgische 
tolerantiebeleid geldt vanaf 1 januari 2018: 
 

Acheta domesticus : 

Verpakte 100% hittebehandelde gehele volwassen A. domesticus 

100% gedroogde hittebehandelde gehele volwassen A. domesticus 

100% bloem van hittebehandelde gehele volwassen A. domesticus 

100% deeg van verse hittebehandelde gehele volwassen A. domesticus 

Deegwaren * 

Eiwitproducten met uitzondering van zuivelanalogen * 

Vleesproducten * 

Snoepgoed * 

Salades en hartige broodsmeersels * 

Bakkerijproducten * 

Notenpasta * 

Kant-en-klare hapjes en snacks * 

* met hittebehandelde gehele volwassen A. domesticus 
 
 
Tenebrio molitor : 

Verpakte 100% hittebehandelde gehele T. molitor larven 

100% gedroogde/uitgelekte hittebehandelde gehele T. molitor larven 

100% bloem van hittebehandelde gehele T. molitor larven 

100% gesteriliseerde gehele T. molitor larven 

100% verse hittebehandelde gehele T. molitor larven deeg 

100% geroosterde hittebehandelde gehele T. molitor larven 

Meel, andere gemalen producten en zetmeel * 

Pasta * 

Eiwitproducten met uitzondering van zuivelanalogen * 

Snoepgoed * 

Salades en hartige broodsmeersels * 

Bakkerijproducten * 
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Notenpasta * 

Soepen en bouillons * 

Sauzen * 

Kant-en-klare hapjes en snacks * 

* met hittebehandelde gehele T. molitor larven 
 
 
Locusta migratoria : 

Verpakte 100% ingevroren hittebehandelde gehele L. migratoria in het laatste nimf 
ontwikkelingsstadium 

Verpakte 100% ingevroren hittebehandelde gehele volwassen L. migratoria 

Verpakte 100% gedroogde hittebehandelde gehele volwassen L. migratoria 

Eiwitproducten met uitzondering van zuivelanalogen * 

Snoepgoed * 

Salades en hartige broodsmeersels * 

Bakkerijproducten * 

Kant-en-klare hapjes en snacks * 

Notenpasta * 

Soepen en bouillons * 

Sauzen * 

* met hittebehandelde gehele nimfen of volwassen L. migratoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


