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Wegwijs in de regels rond voedselveiligheid
Starten met of de uitbreiding van je opvang gaat vaak gepaard met nieuwe regels. Zo moet elke
groepsopvang voldoen aan een aantal regels rond voedselveiligheid. Het Federaal Agentschap
voor de Voedselveiligheid (FAVV) is hiervoor verantwoordelijk. Ze voeren minstens driejaarlijks
een inspectie-bezoek uit. Op vraag van VoorZet maakte FAVV twee filmpjes om ondernemers te
informeren over de stappen die gevolgd moeten worden om je in regel te stellen.

Aanvraagformulier voedselbereiding
Als je start met groepsopvang, of uitbreidt van
gezins- naar groepsopvang, vraag je een
toelating aan om voedsel te bereiden. FAVV
legt in dit filmpje uit hoe je deze aanvraag stap
voor stap invult.

Welke regels en hulpmiddelen zijn er?
Of je nu zelf het eten bereidt of dit laat leveren
door een traiteur, het voedsel moet altijd veilig
zijn. Wat moet je juist doen? Wat is een
autocontrolesysteem? Waarvoor staat
HACCP? Wanneer heb je meldingsplicht?
FAVV legt in dit filmpje uit aan welke regels en
hulpmiddelen er bestaan.

Meer inspiratie
Voor gezinsopvang: bekijk de checklist rond voedselveiligheid.
Lees het document van FAVV met veel gestelde vragen rond autocontrole
Sinds 2017 is het voor de kinderopvang nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Er bestaat een
generieke gids die eenvoudig is in gebruik. Als je het generieke gedeelte neemt met daar
bovenop de module voor kinderopvang, dan heb je een autocontrolesysteem op maat.
Volg een gratis vorming bij FAVV.
Of laat FAVV naar jou komen: als je meerdere organisaties of een grote groep deelnemers
samenbrengt zijn ze zeker bereid je vraag te bekijken. Aanvragen gebeuren
via voorlichting@favv.be.

Met dank aan Lobke Vanhee van VoorZet voor het schrijven van deze
inspiratieprikkel.VoorZet biedt in naam van het Ondersteuningsnetwerk
Kinderopvang ondersteuning aan starters in de Kinderopvang. In
samenwerking met UNIZO en Kind en Gezin organiseren zij
maandelijks infosessies voor starters. Meer info op de Facebookpagina
en inschrijven via de website van Kind en Gezin.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

