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Feitelijke verenigingen – geldigheid van audits uit het verleden

Geachte mevrouw, Geachte heer,

ON 0267.387.230

In 2011 bood het Agentschap aan feitelijke verenigingen de mogelijkheid om zich
administratief in orde te stellen bij hun PCE (en eventueel ook bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen). Het FAVV besloot eveneens om de audits ter validatie van de
autocontrole die bij feitelijke verenigingen werden uitgevoerd, te erkennen, ook als die
verenigingen hun administratieve toestand niet hadden geregulariseerd bij de PCE’s
(en eventueel bij de KBO) binnen de 3 maanden na de audit. De feitelijke
verenigingen hebben zo meerdere maanden de tijd gehad om zich in orde te stellen.
Op 1 maart 2013 wordt de uitzonderingsregeling ten gunste van feitelijke verenigingen
afgeschaft. Vanaf die datum moeten die operatoren om een validatie te verkrijgen dus
de non-conformiteiten in verband met hun registratie bij het Agentschap wegwerken
binnen de 3 maanden (eerste audit) of binnen 1 maand (verlengingsaudit of
verrassingsaudit). Wat de audits betreft die werden uitgevoerd tijdens de periode
waarin de uitzonderingsvoorschriften van kracht waren, is het zo dat die door het
Agentschap zullen worden erkend als de betreffende verenigingen zich onverwijld in
orde stellen bij hun PCE (http://www.afsca.be/financiering/heffingen/) en eventueel bij
de KBO:
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/publicaties_kbo/donnees_manquante
s_d_une_entreprise_agricole.jsp) en als de betreffende validaties door de inspectieen certificeringsinstellingen (OCI’s) voor 15 mei 2013 worden geregistreerd in de
databank van het Agentschap.
De OCI’s moeten er hun betrokken klanten op wijzen dat zij zich dringend in orde
moeten stellen als zij willen vermijden dat hun validatieaudit moet worden
overgedaan.
Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit van
ons voedsel, ter bescherming van
de gezondheid van
mens, dier en plant.
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