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Aanvraag toelating 

Formaliteiten in te vullen volgens de aanwezige of toekomstige activiteiten 
 

 U vraagt toelating aan via het model van aanvraagformulier van het FAVV. 

 

 U stuurt dit formulier per brief, per fax of via e-mail terug naar het hoofd van de provinciale 

controle-eenheid van het FAVV in de provincie waar uw onderwijsinstelling zich bevindt. 

 

 U dient de aanvraag in minstens drie maanden voor u met de activiteiten begint. 

 

 Van zodra uw onderwijsinstelling nieuwe of bijkomende activiteiten uitvoert, moet u  daarvoor een 

toelating aanvragen. 

 

 Jaarlijks moet er een heffing aan het FAVV betaald worden, op basis van de doorgestuurde 

gegevens. 

 
Schoolkeukens (grootkeukens, serveerkeukens of opwarmkeukens) moeten beschikken over een toelating 
van het FAVV. Algemeen kan een grootkeuken worden beschouwd als een keuken die tot doel heeft 
maaltijden te produceren voor onmiddellijk gebruik, of voor de bereiding van maaltijden in warme lijn, en - 
indien daarvoor geschikt - ook koude lijn. Ook serveerkeukens en opwarmkeukens worden beschouwd als 
eenheden waar men voedingsmiddelen fabriceert en in de voedselketen brengt. 
 
Ook didactische keukens die tot doel hebben voedsel in het circuit te brengen (bv. hotelscholen waar 
gekookt wordt voor derden) moeten een toelating aanvragen. Didactische keukens waar leerlingen alleen 
maaltijden voor zichzelf klaarmaken en waar men de leerlingen de basisbeginselen voor het bereiden van 
voedsel bijbrengt, moeten niet over een toelating beschikken. 
 
Voor een gelegenheidsverkoop met ten hoogste vijf activiteiten per jaar die in totaal niet meer dan tien 
dagen in beslag nemen moet men evenmin een toelating aanvragen (bv. het jaarlijkse schoolfeest, een 
eetdag voor leerlingen of personeel, de eenmalige verkoop van pannenkoeken of wafels e.d.). 
 
Aanvraag registratie: formaliteiten in te vullen volgens de aanwezige of toekomstige activiteiten. U moet 
een aanvraag tot registratie invullen voor de verkoop van dranken, voorverpakte voeding die langer dan 
drie maanden houdbaar is bij kamertemperatuur, het aanvullen van drankautomaten, exclusief te koelen 
voedingsmiddelen (zoals yoghurt). De registratie is niet noodzakelijk voor scholen die enkel gratis drank ter 
beschikking stellen ( bv. koffie aan personeel of bezoekers) of als een externe firma de automaten aanvult. 
 
 
  
 
 
 

Bijlage 2 
Toelating of registratie 

 

Gemeenschappelijke preventiedienst 
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Naargelang de activiteiten vult u de volgende codes in op het formulier. 

 
1. Activiteitscode 2. Activiteit 3. Registratie of 

toelating 
4. Toelatingsnummer  5. Voorbeelden 

6. 44015810 7. Verkoop voedingsproducten als 
nevenactiviteit 

8. Toelating 9. 1.1 10. Naschoolse opvang waar yoghurt wordt verdeeld 

11. 44015811 12. Verkoop van uitsluitend drank en / of 
vooraf voorverpakte levensmiddelen 
met een houdbaarheid bij 
omgevingstemperatuur van ten minste 
3 maand als nevenactiviteit 

13. Registratie 14.  15. Naschoolse opvang waar dranken en 
voorverpakte droge koeken worden verdeeld 

16. 51105810 17. Distributie van voedingsproducten ter 
plaatse  bereid in een keuken 

18. Toelating 19. 1.1 20. Kinderdagverblijf of instelling waar fruitpap 
wordt beried, voeding opgewarmd via koude lijn, 
broodjes bereid, enz.… 

21. 51115810 22. Distributie van voedingsproducten niet 
ter plaatse bereid in de keuken 

23. Toelating 24. 1.1 25. Kinderdagverblijf of instelling waar niets zelf 
wordt bereid, de warme of koude voeding wordt 
geleverd 

26. 51065810 27. Bereiding van maaltijden in de 
instelling 

28. Toelating 29. 1.1 30. Schoolkeukens, didactische keukens 

31. 5107810 32. Bereidingen maaltijden internaat 33. Toelating 34. 1.1 35. Internaatkeuken 

36. 51155810 37. Verbruikszaal – refter 38. Toelating 39. 1.1 40.  

41.  42. Aanvullen drankautomaten 43. Registratie 44.  45.  

Opmerking: 

Toelating 1.1 = nummer uit bijlage III 

Tekst te vermelden bij soort inrichting: inrichtingen voor de fabricage, de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen (voedingsmiddelen) 


