Feitelijke verenigingen: Geldigheid van audits
In 2011 schreef het FAVV alle door haar gekendefeitelijke verenigingen aan met de vraag zich
administratief in orde te stellen via hun PCE (Provincie-eenheid van het FAVV) en eventueel ook bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het FAVV besloot eveneens om de sectorgidsaudits 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 Kruispuntbank van
Ondernemingen –KBO-) binnen de 3 maanden na de audit. Eens alles in orde was werd de audit
gevalideerd, met een nieuw certificaat tot gevolg
Op 1 maart 2013 verloopt deze uitzonderingsregeling ten gunste van feitelijke verenigingen. Audits
uitgevoerd vanaf 1 maart 2013 kunnen pas tot een autocontrolecertificaat leiden wanneer de
feitelijke vereniging juist geregistreerd staat in de databank van het FAVV. Vanaf die datum moeten
die operatoren, net zoals bij alle andere types operatoren, om een validatie te verkrijgen de nonconformiteiten in verband met hun registratie bij het Agentschap wegwerken binnen de 3 maanden
(eerste audit).
Wat de audits betreft die werden uitgevoerd vóór 01/03/2013, is het zo dat die door het Agentschap
zullen worden ‘erkend’ als de betreffende verenigingen zich in orde stellen; en als de betreffende
validaties door de inspectie- en certificeringsinstellingen (OCI’s) voor 15 mei 2013 worden
geregistreerd in de databank van het Agentschap.

Hoe weet u of uw FV correct geregistreerd is?
Enkel Feitelijke Verenigingen die in 2011 van het FAVV een brief hebben gekregen met de vraag
om zich in orde te stellen, zijn niet in orde. Als u op dit moment een geldig sectorgidscertificaat
hebt, bent u ook in orde.
U hebt geen geldig sectorgidscertificaat? Hieronder wordt uitgelegd hoe u uw registratie bij de KBO
en bij het FAVV alsnog in orde kan maken.
1. De Kruispuntbank der Ondernemingen
Landbouwers – als natuurlijke persoon, rechtspersoon of leden van een feitelijke vereniging – zijn
verplicht om zich als niet-handelsondernemingen naar privaat recht in te schrijven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit is een gegevensbank die beheerd wordt door de FOD
Economie. Via Public Search op de KBO databank kunt u nagaan hoe uw feitelijke vereniging en haar
leden geregistreerd staan (zie bijlage 1 voor meer uitleg).

Ik ben lid van een feitelijke vereniging, wat moet ik nagaan ?
Voor de FV:

Voor elk lid van de FV:

- Heeft mijn FV een ondernemingsnummer?

- Heeft iedereen een ondernemingsnummer?

- Heeft mijn FV een BTW-hoedanigheid?

-Heeft
iedereen
minimum
Vestigingseenheidsnummer (VEN)?

één

- Heeft iedereen de hoedanigheid NHO?
- Is alle informatie over de onderneming & VE
correct?
De feitelijke vereniging heeft een ondernemingsnummer nodig omdat het de FV is die btw plichtig is
Bovendien wordt dit nummer gebruikt door het FAVV om de FV te factureren en niet haar leden.
De FV heeft GEEN hoedanigheid niet handelsonderneming naar privaat recht, enkel een BTW (en / of
RSZ) hoedanigheid. Doorgaans heeft een FV geen vestigingseenheidsnummer, maar een
controlepuntnummer. Dit is enkel mogelijk als er personeel tewerkgesteld is.

Aangezien de feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft elk lid van de FV
afzonderlijk
een
ondernemingsnummer
als
natuurlijk
persoon
nodig
en
een
vestigingseenheidsnummer, verbonden aan die onderneming. Dit is wettelijk verplicht. De
onderneming natuurlijk persoon is niet BTW plichtig ! Er wordt dus 1 keer BTW betaald via de FV.

2. Het FAVV

Naast uw registratie in de KBO, moet u ook nagaan of uw registratie bij het FAVV correct is. U doet
dit door contact op te nemen met de Provinciale eenheden van het FAVV en daar te vragen hoe uw
feitelijke vereniging en haar leden geregistreerd zijn.
Gegevens Provinciale eenheden van het FAVV

ANTWERPEN
Hoofdzetel :
Italiëlei 124 Bus 92
2000 ANTWERPEN

Info.ANT@favv.be

BRUSSEL
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

Info.BRU@afsca.be

Tel

Fax

03/202.27.11

03/202.28.11

Tel

Fax

02/211.92.00

02/211.91.80

Tel

Fax

065/40.62.11

065/40.62.10

Tel

Fax

011/26.39.84

011/26.39.85

Tel

Fax

04/224.59.11

04/224.59.01

Antenne van St-Vith (voor de
Duitstaligen)
Außenstelle Sankt Vith
Aachener Straße 101
4780 Sankt Vith

080/29.11.90

080/29.11.99

LUXEMBURG

Tel

Fax

061/21.00.60

061/21.00.79

Tel

Fax

081/20.62.00

081/20.62.02

Tel

Fax

09/210.13.00

09/210.13.20

Tel

Fax

016/39.01.11

016/39.01.05

Tel

Fax

HENEGOUWEN
Hoofdzetel :
Avenue Thomas Edison, 3
7000 MONS

Info.HAI@afsca.be

LIMBURG
Hoofdzetel :
Kempische Steenweg 297 bus 4
3500 HASSELT

Info.LIM@favv.be

LUIK
Hoofdzetel :
Boulevard Frère Orban 25
4000 LIEGE

Hoofdzetel :
Rue du Vicinal. 2ème étage
6800 LIBRAMONT

Info.LIE@afsca.be

Info.LUX@afsca.be

NAMEN
Hoofdzetel :
Chaussée de Hannut 40
5004 BOUGE

Info.NAM@afsca.be

OOST-VLAANDEREN
Hoofdzetel :
Zuiderpoort - Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6 / 1000
9050 Gent

Info.OVL@favv.be

VLAAMS-BRABANT
Hoofdzetel :
Researchpark Haasrode 1515
Interleuvenlaan 15 blok E
3001 Leuven
WAALS-BRABANT
Hoofdzetel :
Espace Coeur de ville n° 1
2ème étage
1340 OTTIGNIES

Info.VBR@favv.be

Info.BRW@afsca.be 010/42.13.40

010/42.13.80

WEST-VLAANDEREN
Hoofdzetel :
AIPM
Koning Albert I laan 122
8200 BRUGGE

Info.WVL@favv.be

Tel

Fax

050/30.37.10

050/30.37.12

Feitelijke verenigingen (FV) kunnen gecertificeerd worden op het niveau van de feitelijke vereniging,
voor zover ALLE leden van de feitelijke vereniging gekend zijn bij het FAVV en dus ook een
ondernemingsnummer en VEN (Vestigingseenheidsnummer) hebben. Op die manier is er slechts één
certificaat en één heffing per FV en niet voor de afzonderlijke leden. Indien één van de leden echter
een andere activiteit heeft dan de feitelijke vereniging, dan is dit lid zelf ook heffingsplichtig en moet
hij zelf ook gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor de bonus.
Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat de activiteiten op het niveau van de feitelijke
verenigingen en van de afzonderlijke leden niet verschillen zodat extra certificaten en heffingen
van het FAVV vermeden worden. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven ter verduidelijking.

FV

Janssens en zoon

ON 1

0123456781

CP 1

9.000.000.001

Activiteit 1

Runderen

Activiteit 2

Melkproductie
Eén heffing aan het FAVV, op naam van FV

Lid 1

Vader Janssens

Lid 2

Zoon Janssens

ON 2

0123456782

ON 3

0123456783

VEN

2.000.000.002

VEN

2.000.000.003

Activiteit 1

Runderen

Activiteit 1

Runderen

Activiteit 2

melkproductie

Activiteit 2

Melkproductie

Geen aparte heffing

Geen aparte heffing

OF

FV

Janssens en zoon

ON 1

0123456781

CP 1

9.000.000.001

Activiteit 1

Runderen
Heffing aan het FAVV, op naam van FV

Lid 1

Vader Janssens

Lid 2

Zoon Janssens

ON 2

0123456782

ON 3

0123456783

CP 2

2.000.000.002

CP 3

2.000.000.003

Activiteit 1

Runderen

Activiteit 1

Runderen

Activiteit 2

Melkproductie

Geen aparte heffing

Wel aparte heffing

