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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Wat betekent ?
KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie)
Natuurlijk persoon: Fysiek persoon die in eigen naam een activiteit uitoefent
Rechtspersoon: Een juridische organisatie die een activiteit uitoefent, bv.: NV, BVBA, FV,…
NV: Naamloze vennootschap
BVBA: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FV: Feitelijke vereniging
ON: Onderneming met OndernemingsNummer uitgegeven door de KBO voor
de identificatie van de maatschappelijke zetel van een natuurlijk persoon
of een rechtspersoon
VEN: Vestiging met VestigingsEenheidNummer uitgegeven door de KBO voor
de identificatie van de plaats en activiteit waar de onderneming actief is
Gezinsopvang: Opvang met maximum 8 opvangplaatsen
Groepsopvang: Opvang vanaf 9 opvangplaatsen

Registratie en toelating
Gezinsopvang die volgens de reglementering van de Vlaamse overheid als dusdanig
erkend is, moet zich niet registreren bij het FAVV.
Een groepsopvang voor baby’s en peuters, een buitenschoolse groepsopvang of een
centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning moet bij het FAVV geregistreerd zijn
als er levensmiddelen en/of dranken worden verstrekt.
Bovendien moet je ook een toelating aanvragen als je:
•

zelf voeding bereidt of verdeelt (bv. flesvoeding, warme maaltijden,
ook afkomstig van een traiteur, fruitpap, boterhammen)

•

producten aanbiedt die niet bij omgevingstemperatuur bewaard worden
(bv. je geeft gekoelde yoghurt als vieruurtje) of bij omgevingstemperatuur minder
dan drie maanden houdbaar zijn.

Deze toelating of registratie moet uitgehangen worden op een plaats die zichtbaar
is voor de ouders.
Wie geregistreerd moet zijn en wie de toelating moet aanvragen hangt af van hoe de
kinderopvang uitgebaat wordt. De uitbating van de kinderopvang kan gebeuren door:
1)

1 ON op één locatie

2)

Meerdere ON’s op dezelfde locatie

3)

Een Feitelijke vereniging (FV)

4)

Groepsopvang aangesloten bij een dienst (speciaal statuut) *

*

onthaalouders die onder een dienst werken en hiervoor een vergoeding ontvangen
van deze dienst. Deze zijn niet ingeschreven als werknemer noch als zelfstandige.

1
De uitbating gebeurt door 1 ON. Dit kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.

Deze ON moet een correcte VEN hebben op het adres van de uitbating.

De toelating wordt aangevraagd en afgeleverd op het niveau van de VEN
en er wordt een jaarlijkse heffing aangerekend.

2
De uitbating gebeurt door meerdere ON’s: bv. 3 natuurlijke personen die samen instaan voor de
uitbating van een kinderdagverblijf

Deze verschillende ON’s moeten een correcte VEN hebben op het adres van de uitbating

De toelating wordt aangevraagd door slechts 1 ON (aangesteld als exploitant) en wordt
afgeleverd op het niveau van de VEN van deze exploitant.
Deze zal ook de jaarlijkse heffing moeten betalen.

De andere 2 ON’s dienen zich te registreren bij het FAVV als “dienstverlener horeca” en betalen
slechts een jaarlijks forfaitair bedrag

3
De uitbating gebeurt door een FV

Alle leden van de FV moeten een ON hebben

Elk lid/ON moet een correcte VEN hebben op het adres van de uitbating

De FV moet zelf ook een ON hebben. Wanneer de FV geen bezoldigd personeel in dienst heeft
wordt er geen VEN toegekend. In dit geval wordt door het FAVV een controlepunt
aangemaakt (CP)

Elk lid/ON en ook de FV zelf moeten de activiteiten registreren bij het FAVV

Slechts 1 lid/ON (aangesteld als verantwoordelijke) vraagt de toelating aan.
Deze wordt afgeleverd op het niveau van de VEN van deze verantwoordelijke ON.
De andere leden/ON werken dan onder de toelating van deze verantwoordelijke ON en
hoeven niet apart de toelating aan te vragen

Wanneer de FV correct is geregistreerd bij de KBO en het FAVV dan zal jaarlijks
slechts 1 heffing worden aangerekend voor de FV. De leden zullen niet apart
een heffing moeten betalen.

4
Organisator = dienst voor onthaalouders (bv. Landelijke Kinderopvang, OCMW, stad…)
beschikt over een ON

Elke opvangplaats heeft een VEN gekoppeld aan de ON van de organisator

De toelating wordt aangevraagd en afgeleverd op het niveau van de VEN en er wordt een
jaarlijkse heffing aangerekend per VEN aan de ON (organisator). De organisator kan
eventueel dit bedrag doorrekenen aan de opvangplaats.

Hoe moet je je registreren en vraag je een toelating aan?
Op de website van het FAVV vind je een modelaanvraagformulier dat je moet invullen
en opsturen naar de Lokale Controle Eenheid (LCE) van het FAVV in je provincie.
Het formulier vind je op http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
De adressen en telefoonnummers van de LCE’s vind je op http://www.favv.be/lce/

Welke activiteiten moet je registreren?
2 situaties kunnen zich voordoen:
1.

De maaltijden worden niet ter plaatse bereid maar enkel verdeeld.

			

In dit geval heb je volgende codes nodig:

			

a. Activiteit:

AC30 = distributie

			

b. Plaats: 		

PL27 = kinderopvang

			

c. Product: 		

PR152 = maaltijden

2.

De maaltijden worden ter plaatse bereid en verdeeld.

			

In dit geval heb je volgende codes nodig:

			

a. Activiteit:

AC66 = productie en distributie

			

b. Plaats: 		

PL27 = kinderopvang

			

c. Product: 		

PR152 = maaltijden
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