FAQ – FAVV - bijdragen voor landbouwers
1. Wat zijn de heffingen van het FAVV?
De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of
waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert. Zij dienen expliciet voor de financiering van
de niet-toewijsbare kosten (o.a. het inspectieprogramma) en de BSE- testen. In de primaire
sector werd gekozen voor een uniek forfaitair bedrag dat voor alle bedrijven hetzelfde is.
Deze heffing worden jaarlijks geïndexeerd. Op deze jaarlijkse heffing wordt een verminderd
tarief toegepast al naargelang er al of niet een gecertificeerd of gevalideerd
autocontrolesysteem op de vestigingseenheid wordt toegepast. Niet gecertificeerde
bedrijven hebben een verhoogde kans op inspecties van het FAVV.

2. Hoeveel bedraagt de heffing van het FAVV?
De heffing wordt berekend op basis van de certificatiestatus van het voorgaande jaar. De
heffing 2017 zal dus gebaseerd worden op de certificatiestatus op 31.12.2016. In 2016
bedraagt de heffing in de primaire productie 202,06 EUR per vestigingseenheid. De verminderde
heffing bedraagt 50,52 euro. De dienst Financiering van het FAVV stuurt u elk jaar een
uitnodiging om uw activiteiten aan te geven om het precieze bedrag van uw jaarlijkse bijdrage te
kunnen berekenen.
Het FAVV raadt aan deze aangifte gemakshalve via de online toepassing op www.foodweb.be in te
dienen - tabblad “Jaarlijkse aangifte”, sectie “Mijn aangiften”.
De gebruikersnaam en het paswoord die nodig zijn om in te loggen worden u elk jaar per brief via
de post meegedeeld. U kunt deze gegevens ook terugvinden op uw FAVV-facturen van 2013 t.e.m.
2015.
Nieuw! Wenst u uw facturen van het FAVV elektronisch te ontvangen? Indien u uw emailadres nog niet ingevuld en gevalideerd hebt, zult u daartoe uitgenodigd worden. Indien u uw
e-mailadres vorig jaar al had geregistreerd, kunt u dit steeds, indien nodig, wijzigen in het tabblad
“Mijn contactgegevens”. Controleer in ieder geval of u het vakje naast “Door dit vakje aan te
vinken, geef ik het FAVV de toestemming om mijn facturen op te sturen naar het bovenvermelde
e-mailadres en zie ik er uitdrukkelijk van af ze in klassiek papieren formaat te ontvangen.”
aangevinkt heeft.
De aangifte voor 2016 werd vooraf ingevuld met de activiteitensector van uw onderneming zoals
die in de FAVV databank is opgenomen. Indien u het niet eens bent met deze activiteitensector,
kunt u dit nog aanpassen.
U zult dan doorverwezen worden naar het gedeelte "Uw dossier" waar u de gegevens over uw
activiteiten in de FAVV databank kunt wijzigen.

3. Wanneer kom ik in aanmerking voor het verminderd tarief van het FAVV?
Om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering moeten de bedrijven uiterlijk op 31
december van het voorgaande jaar voor al hun activiteiten binnen de vestigingseenheid over
een gevalideerd of gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken. De certificatie wordt
uitgevoerd door een certificeringinstelling (OCI), en geeft recht op een certificaat. Alle
wettelijke eisen gerelateerd aan de autocontrole zijn opgenomen in, voor wat de primaire
plantaardige productie betreft, de Sectorgids « G-040, modules A, B (ruwvoeder) of C (niet
eetbare tuinbouwproductie) », en voor de primaire dierlijke productie de Sectorgids « G040, module C ».
Als men de daaropvolgende jaren van dit verminderd tarief wil blijven genieten, mag er

geen onderbreking plaatsvinden in de certificatie, zelfs niet van 1 dag.

4. Hoe kan ik weten welke activiteiten voor mijn vestiging(en) geregistreerd
staan bij het FAVV?
U kan de Provinciale controle eenheid (PCE) van het FAVV contacteren of u kan dit zelf
online controleren.
a. Via de PCE: U kan de PCE van uw provincie contacteren, navragen welke
activiteiten geregistreerd staan en eventueel een rechtzetting vragen.
 Luik: 04/224.59.11, Saint-Vith 080 29 11 90
 Luxemburg: 061/21.00.60
 Namen: 081/20.62.00
 Henegouwen: 065/40.62.11
 Waals Brabant: 010/42.13.40
 Brussel: 02/211.92.00
 Vlaams-Brabant: 016/39.01.11
 Limburg: 011/26.39.84
 Antwerpen: 03/202.27.11
 Oost-Vlaanderen: 09/210.13.00
 West-Vlaanderen: 050/30.37.10
b. Online: Op FOODWEB (www.afsca.be/foodweb-nl) kan u, indien u over een
elektronische identiteitskaartlezer beschikt, terecht om te zien hoe u
geregistreerd bent bij het FAVV. Indien u opmerkt dat een registratie niet
klopt, zal u een wijziging kunnen aanvragen of zelf doorvoeren. Op die
manier kan u eveneens controleren of al uw activiteiten afgedekt zijn door
een gevalideerd of gecertificeerd autocontrolesysteem. Indien dit het geval is,
zal het FAVV u het verminderd tarief toekennen.
De toegang tot FOODWEB is eveneens mogelijk via een gebruikersnaam en
paswoord. U vindt deze gegevens op de keerzijde van de brief waarin u werd
gevraagd om aangifte te doen. Als u bovendien nog een papieren
aangifteformulier hebt gekregen, vindt u uw FAVV-login en wachtwoord ook
terug in kader 1.

5. Hoe moet een feitelijke vereniging geregistreerd worden bij het FAVV?
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.
Indien één van de leden een andere activiteit heeft dan die van de feitelijke vereniging,
dan is dit lid zelf ook heffingsplichtig en moet hij zelf ook gecertificeerd zijn om in
aanmerking te komen voor het verminderd tarief. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen
dat de activiteiten op het niveau van de feitelijke verenigingen en van de afzonderlijke
leden zoveel mogelijk gelijklopend zijn zodat extra certificaten en heffingen van het
FAVV vermeden worden.
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6. Bestaat er voor alle activiteiten in de primaire productie een goedgekeurde
gids?
Nee, voor bepaalde activiteiten bestaat er nog geen goedgekeurde gids, zoals
commercieel transport van dieren.
Bij gebrek aan goedgekeurde gids voor een bepaalde activiteit kan de validatie van deze
activiteit uitgevoerd worden door het FAVV.

7. Is een operator automatisch in orde voor het FAVV als hij een privaat
lastenboek volgt?
Voor de dierlijke productie nemen sommige lastenboeken de eisen van de sectorgids
wel op (vb. IKM, Belplume, ...), maar het FAVV erkent deze certificaten niet en eist
een afzonderlijk certificaat voor de sectorgids. Andere lastenboeken (bv. de Belbeef
Standaard of Certus) eisen een autocontrole certificaat voor de G040 dierlijk. Ook
hier geldt dat alle activiteiten die op de vestiging uitgevoerd worden, afgedekt
moeten zijn door een autocontrolecertificaat om in aanmerking te komen voor de
verminderd tarief.
Certificeringsinstellingen bieden doorgaans wel combi-audits aan waarbij zowel het
privaat lastenboek als de sectorgidsen gecertificeerd kunnen worden.
Voor de plantaardige productie heeft op 13 oktober 2015 het FAVV de equivalentie
erkend tussen de Vegaplan Standaard (versie 2.0 dd 02.09.2015) en de Sectorgids
G-040 voor de primaire productie G-040 (module A "plantaardige productie" en B
"Ruwvoeder" - versie 2.0 dd 02.09.2015), gezien de eisen van de Sectorgids
integraal in de Vegaplan Standaard opgenomen zijn.
Dezelfde equivalentie geldt sinds 30.06.2016 voor de Standaard voor de aannemers
van land- en tuinbouwwerken (versie 1.0 dd 30.05.2016) en de Sectorgids G-033
(versie 2.0 dd 30.05.2016).
Een apart certificaat voor de Sectorgids - waarvoor de OCI soms een bijkomende
factuur dient op te stellen - is dus niet nodig.
Concreet: indien alle plantaardige activiteiten uitgevoerd op het bedrijf afgedekt
worden door het certificaat voor de Vegaplan Standaard, geniet de landbouwer van:
 de korting op de jaarlijkse FAVV-bijdrage
 de vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV
Dit geldt enkel voor zover er geen andere activiteiten zijn of voor zover de overige
activiteiten gunstig geauditeerd werden door een OCI op basis van een goedgekeurde
sectorgids of door het FAVV.
De landbouwer kan echter steeds kiezen voor de Sectorgids (modules A en/of B)
zonder de Vegaplan Standaard als hij dit wenst.
De checklist van de Vegaplan Standaard omvat de eisen van beide lastenboeken
afzonderlijk in eenzelfde document.

