
 

       Vaste infrastructuur + catering 
Vol pension: Je gaat naar een locatie (bv een gebouw) 
waar de verantwoordelijke van de locatie zorgt  
voor de maaltijden 
 
 
 
 
 

- TOELATING vereist voor de locatie 
- Jaarlijkse HEFFING voor de locatie 
- CONTROLE FAVV 
- Toepassen MELDINGSPLICHT  
- TRACEERBAARHEID 
- AUTOCONTROLESYSTEEM verplicht, gebaseerd 

op SECTORGIDS G-25 of eigen systeem 
 
 
 
 
 

- Geen TOELATING voor de bezoekende organisatie 
 
 
 
 
 
Je gaat zelf niet instaan voor de bereiding en verdeling van  
de maaltijden. Kies een betrouwbare locatie zodat je zelf je  
geen zorgen hoeft te maken over de veiligheid van je 
voedingsmiddelen. 

- Je kan de locatie op voorhand eens bezoeken 
- Wees kritisch in je keuze 
- Kies voor een betrouwbare locatie 

 
 

  Vaste infrastructuur zonder catering    
Je gaat naar een locatie (bv een gebouw) waar je zelf  
instaat voor de bereiding en verdeling van de maaltijden 
of je werkt met een traiteur. 
 
 
 
 
 

- Geen TOELATING vereist voor locatie 
- TOELATING vereist voor de traiteur op zijn adres 
- Niet HEFFINGsplichtig 
- Geen CONTROLE FAVV 
- Niet MELDINGSPLICHTIG 
- TRACEERBAARHEID niet verplicht 
- AUTOCONTROLESYSTEEM niet verplicht 

 
 
 
 
 

- Geen TOELATING voor bezoekende organisatie 
 
 
 
 
 
Je staat zelf in voor de bereiding en verdeling van  
maaltijden. Zorg er voor dat dit ten allen tijde op een veilige  
manier kan. 
 

- Zorg dat het te gebruiken WATER van  
drinkwaterkwaliteit is 

- Zorg  dat je je voedingsmiddelen op de juiste 
TEMPERATUUR bewaard en bereid worden 

- Controleer de temperatuur met een  
THERMOMETER 

- WAS regelmatig je HANDEN met stromend water  
en zeep 

- VERHIT je voedingsmiddelen VOLDOENDE LANG 
- BEWAAR geen resten 
- Zie folder “jeugdkampen” 

              Geen infrastructuur 
Je gaat naar een locatie (bv kampeerplaats met tenten)  
waar geen vaste infrastructuur voorzien is en waar je  
zelf instaat voor de bereiding en verdeling van maaltijden 
of je werkt met geleverde maaltijden van een traiteur. 
 
 
 
 

- Geen TOELATING vereist voor de locatie 
- TOELATING vereist voor de traiteur op zijn adres 
- Niet HEFFINGsplichtig 
- Geen CONTROLE FAVV 
- Niet MELDINGSPLICHTIG 
- TRACEERBAARHEID niet verplicht 
- AUTOCONTROLESYSTEEM niet verplicht 

 
 
 
 
 

- Geen TOELATING voor bezoekende organisatie 
 
 
 
 
 
Je staat op een kampeerplaats waar geen vaste infrastructuur 
voorzien is (bv tentenkamp). Je staat zelf in voor de  
bereiding en verdeling van de maaltijden. Zorg er voor dat  
dit ten allen tijde op een veilige manier kan. 

- Zorg dat het te gebruiken WATER van  
drinkwaterkwaliteit is 

- Zorg  dat je je voedingsmiddelen op de juiste 
TEMPERATUUR bewaard en bereid worden 

- Controleer de temperatuur met een  
THERMOMETER 

- WAS regelmatig je HANDEN met stromend water  
en zeep 

- Indien je niet over een KOELKAST beschikt, zorg  
er dan voor dat je geen bederfbare producten  
bewaard. Neem enkel niet bederfbare producten  
mee zoals conserven, brikken, flessen, … 

- VERHIT je voedingsmiddelen VOLDOENDE LANG 
- BEWAAR geen resten 

Verantwoordelijkheden locatie 

Waar moeten we op letten als bezoeker 

Verantwoordelijkheden bezoekende organisatie 


