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Hoe snel de gewenste info in de pdf vinden?
Op deze pagina vindt u een aantal gebruikerstips om snel de gewenste info in de informatiegids te vinden.

Links:

 •  Links in PDF: bovenaan elk hoofdstuk, krijgt u een overzicht van alle info die in dit hoofdstuk aanwezig is. Door te klikken op de 
verschillende links, komt u onmiddellijk bij de gewenste info.

 • Meer info: gerelateerde info vindt u aan de hand van de links onderaan elk hoofdstuk bij ‘Vragen die u ook kunnen interesseren’.
 • Naar index: u gaat terug naar de inhoud van de informatiegids.
 • Naar boven: u gaat terug naar de inhoud van het hoofdstuk.

Opzoeking: 

 •  CTRL + F: om een eenvoudige opzoeking op een woord of delen van een woord uit te voeren, typt u Ctrl + F en geeft u de 
gewenste woorden of delen in.

 • CTRL + Shift + F: een uitgebreide opzoeking o. a. op een woord, delen van een woord, hoofdlettergevoeligheid, bookmarks ...
 • Andere zoekmogelijkheden: de iconen links van de pdf bieden nog bijkomende zoekmogelijkheden.

 •  Laat u toe om snel naar een specifieke pagina te gaan
 •  Laat u toe om snel door de inhoud van het document te gaan

Opmerking: als de iconen met de bijkomende zoekmogelijkheden niet standaard weergegeven worden, kan u ze verkrijgen door op 
het logo van Adobe Acrobat te klikken.
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1.  Beheer van mijn activiteiten, aangiften en facturen voor de 
FAVV-heffing

Mijn beveiligd toegangsprofiel creëren
Valideren, registreren, mijn FAVV-activiteiten beëindigen
Een impliciete activiteit aangeven
Samenbrengen van mijn vestigingseenheden in afzonderlijke facturen  (alleen voor het factureren van de jaarlijkse bijdrage).

Mijn beveiligd toegangsprofiel creëren - naar boven -

Voortaan moet u uw eigen toegangsprofiel creëren door uw e-mailadres in te geven (bij voorkeur een generiek e-mailadres voor 
vestigingseenheden met veel werknemers die zich kunnen aanmelden op ons portaal) en een wachtwoord dat u zelf kiest en beheert. Dit 
wachtwoord is alleen door u gekend en u moet het zorgvuldig bewaren.
Er is echter een intuïtief systeem voor het genereren van toegangscodes beschikbaar voor verstrooide of nieuwe operatoren.
Meer informatie kunt u hier vinden.

Valideren, registreren, mijn FAVV-activiteiten beëindigen - naar boven -

U moet uw activiteiten controleren en de belangrijkste economische activiteit bepalen die onder de controle van het FAVV valt in het 
jaar voorafgaand aan de aangifte (2021 voor het aangiftejaar 2022). De toepassing stelt vervolgens op basis van deze activiteiten de 
gegevens voor die u moet invullen.

U zal voortaan activiteiten onder de controle van het FAVV kunnen registreren, wijzigen of beëindigen: ons contactcenter is beschikbaar 
op 02/211.99.00 om u hierin te begeleiden.

Indien u wijzigingen uitvoert in uw activiteiten, vergeet dan niet terug te gaan naar de rubriek van de jaarlijkse aangifte om ze te beëindigen!

Een impliciete activiteit aangeven - naar boven -

Omwille van administratieve vereenvoudiging, heeft het FAVV bepaalde activiteiten van de Voedselveiligheid onder een overheersende 
activiteit samengebracht. Bijvoorbeeld een school met een schoolrestaurant dat weinig gebruikt wordt met verschillende blikjesautomaten 
die een belangrijk volume opleveren, zal als erkend HORECA-bedrijf weergegeven worden, waarbij de verkoop van blikjes impliciet 
aanwezig is in deze HORECA-activiteit. De detailhandel in blikjes genereert echter de grootste omzet. De operator, in dit geval de school, 
kan voor de verkoop van blikjes de geregistreerde activiteit van detailhandel aangeven en het bijhorende tarief betalen bovenop de 
erkende activiteit van HORECA-restaurant. 

Samenbrengen van mijn vestigingseenheden in afzonderlijke facturen  
(alleen voor het factureren van de jaarlijkse bijdrage). - naar boven -

Op vraag van publieke ondernemingen en privé-ondernemingen met meerdere vestigingseenheden, biedt het FAVV de mogelijkheid om 
de aangifte en de facturatie van verschillende vestigingseenheden samen te brengen onder eenzelfde referentie.

Voorbeeld: een gemeente kan de schoolkantines, de restaurants van zijn  rusthuizen en de cafetaria’s van de culturele sites samenbrengen 
onder 3 afzonderlijke referenties. Afzonderlijke facturen worden uitgegeven per referentie. Er zal zelfs één factuur per referentie worden 
uitgegeven indien u alle aangiften voor eenzelfde referentie op dezelfde dag indient.

Zie ons hulpdocument:  Geïntegreerde aangifte – Frontoffice – Beheer van de referenties.

http://www.favv.be/professionelen/foodweb/
http://www.afsca.be/financiering/heffingen/_documents/2018-05-18_Declarationintegree_nl.pdf
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2. De FAVV-aangifte
Wat is de FAVV-heffing?
Wie moet aangifte doen?
Wanneer kan ik mijn aangifte indienen?
Welke activiteiten behoren tot de controlebevoegdheid van het FAVV en zijn onderworpen aan de heffing?
Ik oefen verschillende activiteiten uit. Welke activiteit moet ik aangeven voor de FAVV-heffing?
Waar kan ik zien welke activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen?
Welke zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet invul?
Moet een buitenlandse onderneming met vestiging in België een aangifte indienen?
Moeten dierenartsen een aangifte indienen voor de heffing FAVV?

Wat is de FAVV-heffing? - naar boven -

Elke operator (vennootschap of natuurlijk persoon) die een of meer activiteiten uitoefent die onder de controlebevoegdheid van het FAVV 
vallen, moet bijdragen aan de gedeeltelijke financiering van het FAVV. Daarom betaalt elke operator een jaarlijkse heffing.

Deze bijdrage zorgt voor een solidaire spreiding van een deel van de kosten van het algemene controleprogramma voor de voedselketen.

De maatregelen van deze heffing zijn bepaald in het Koninklijk Besluit van 10 november 2005 betreffende ‘de heffingen bepaald bij artikel 
4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’.

Wie moet aangifte doen? - naar boven -

Elke operator (vennootschap of natuurlijk persoon) vult jaarlijks een afzonderlijke aangifte in per vestigingseenheid waar gedurende dat 
jaar een activiteit plaatsvindt (plaatsvond). Een vestigingseenheid is een aan de hand van een adres geografisch identificeerbare plaats 
waar of van waaruit ten minste één activiteit wordt uitgeoefend die onderworpen is aan de controle van het FAVV. Daarom moet voor elke 
vestigingseenheid (VEN) afzonderlijk een aangifte worden ingediend.

Voorbeeld:
 • een bakker die twee winkels uitbaat, heeft twee vestigingen en moet twee afzonderlijke aangiften indienen.

Bijzonderheden:
 •  een zelfstandige slager met een eigen ondernemingsnummer die in het gebouw van een andere onderneming (vb. 

supermarkt) een eigen activiteit uitoefent, wordt beschouwd als een afzonderlijke operator en moet zijn eigen aangifte 
indienen.

 • een dienstverlener moet ook een eigen aangifte indienen

Wanneer kan ik mijn aangifte indienen? - naar boven -

Het FAVV stuurt u een brief of e-mail met het verzoek uw aangifte op www.foodweb.be in te dienen. Indien u steeds uw aangifte via 
papier hebt ingediend, zal u een aangifteformulier toegestuurd worden. Wij raden u echter aan uw aangifte via internet te doen, omdat dit 
sneller en gebruiksvriendelijker is.

https://www.foodweb.be
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Welke activiteiten behoren tot de controlebevoegdheid van het FAVV  
en zijn onderworpen aan de heffing? - naar boven -

Alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie, met inbegrip van de invoer, vanaf de primaire productie of vervaardiging 
van een product (*) tot en met het verpakken, de opslag, het vervoer, de verkoop, de distributie daarvan aan de eindverbruiker of aan de 
gebruiker.

(*)  Onder product wordt verstaan: elk product of elke materie behorend tot de bevoegdheden van het FAVV krachtens de wet van 4 
februari 2000 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Voorbeelden:
 •  elk product of elke substantie bestemd voor menselijke consumptie, additieven, aroma’s, materialen en voorwerpen 

die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, bestrijdingsmiddelen, grondstoffen voor de landbouw, 
de tuinbouw, de veehouderij ...

Ik oefen verschillende activiteiten uit. Welke activiteit moet ik aangeven voor 
de FAVV-heffing? - naar boven -

Indien een operator verschillende activiteiten uitoefent, dan moet hij/zij op zijn/haar aangifte de hoofdactiviteit aanduiden die onder 
de controlebevoegdheid van het FAVV valt. Dit is de activiteit die het hoogste omzetcijfer genereert van de activiteiten onder 
controlebevoegdheid van het FAVV.

Bijvoorbeeld:
 •  Een tankstation kan ook belegde broodjes verkopen. In dit geval is dit de hoofdactiviteit die onder de 

controlebevoegdheid van het FAVV valt en moet de aangifte voor deze activiteit worden ingevuld.

Waar kan ik zien welke activiteiten onder de controlebevoegdheid van het 
FAVV vallen? - naar boven -

U kunt de lijst en complete rangschikking van de activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV vinden op de website van het 
FAVV.

Welke zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet invul? - naar boven -

Indien u uw aangifte vergeet in te dienen, beschikt het FAVV niet over de correcte facturatiegegevens en kan een ambtshalve factuur 
opgesteld worden (art.11 §3 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV). Bovendien bestaat het risico dat 
de erkenning, de keuring, de toelating of de afgifte van certificaten geschorst wordt.

http://www.favv.be/erkenningen/activiteiten/
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Moet een buitenlandse onderneming met vestiging in België  
een aangifte indienen? - naar boven -

Indien in een Belgische vestigingseenheid van een buitenlandse onderneming activiteiten worden uitgeoefend die onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV vallen, dan is deze buitenlandse onderneming ook de heffing van het FAVV verschuldigd. Deze 
onderneming moet dus jaarlijks een aangifte indienen.

Omgekeerd moet een Belgische onderneming met vestigingseenheden in het buitenland, waar activiteiten zijn in verband met voeding, 
hiervoor geen aangifte indienen bij het FAVV. Deze ondernemingen moeten zich dan wel schikken naar de buitenlandse regelgeving.

Moeten dierenartsen een aangifte indienen voor de FAVV-heffing? - naar boven -

Het verstrekken van diergeneeskundige zorgen valt niet onder de controlebevoegdheid van het FAVV. Enkel indien de dierenarts 
bijkomende activiteiten uitoefent die wel onder de controle van het FAVV vallen, moet hiervoor een aangifte ingediend worden.

Voorbeelden:
 • verkoop van diervoeding (aangifte in sector Detailhandel);
 •  houden / kweken van runderen, varkens, schapen, … (aangifte in de sector Primaire productie);
 • uitbating van een centrum voor sperma- of embryoproductie (aangifte in de sector Primaire productie)

Vragen die u ook kunnen interesseren:  �Wat is een activiteit die vrijgesteld is van de FAVV-heffing?
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3. Administratieve situatie
Hoe kan ik mij aanmelden op de website om mijn aangifte in te vullen?
Ik vul mijn login en wachtwoord in, maar die worden niet aanvaard. Wat moet ik doen?
Op basis van welke informatie verstuurt het FAVV aangifteformulieren?
Hoe ben ik geregistreerd bij het FAVV?
Hoe kan ik mijn activiteiten laten registreren of wijzigen bij het FAVV?
Wat moet ik doen als ik mijn documenten in een andere officiële landstaal wil ontvangen?
Dienen activiteiten die slechts enkele dagen per jaar worden uitgeoefend ook geregistreerd te worden bij het FAVV?

Hoe kan ik mij aanmelden op de website om mijn aangifte  
in te vullen? - naar boven -

Voortaan moet u uw eigen toegangsprofiel creëren door uw e-mailadres in te geven (bij voorkeur een generiek e-mailadres voor 
vestigingseenheden met veel werknemers die zich kunnen aanmelden op ons portaal) en een wachtwoord dat u zelf kiest en beheert. Dit 
wachtwoord is alleen door u gekend en u moet het zorgvuldig bewaren.

Er is echter een intuïtief systeem voor het genereren van toegangscodes beschikbaar voor verstrooide of nieuwe operatoren. U ontvangt 
een brief of een e-mail met uw gebruikersnaam en uw tijdelijk wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het Foodweb-portaal: er zal u 
gevraagd worden om uw beveiligd toegangsprofiel te creëren.

Als u meerdere vestigingseenheden heeft, ontvangt u ook een unieke login en wachtwoord voor elke vestigingseenheid, zodat u elke 
aangifte individueel kan invullen nadat u hun beveiligd toegangsprofiel gecreëerd heeft. Dit type toegang laat niet toe om alle gegevens 
van de onderneming te raadplegen!

Controleer op het Foodweb-portaal de administratieve gegevens van uw onderneming (naam, adres, activiteiten, ...), de activiteiten 
onder de controle van het FAVV die u kunt bijwerken, uw gegevens met betrekking tot de missies en analyses die zijn uitgevoerd in uw 
vestigingseenhe(i)d(en), de stand van uw rekening in onze boekhouding. U kunt ook uw verloren boekhouddocumenten of de documenten 
die het octrooi verlenen voor één of meer vergunningen, downloaden.

Ik vul mijn login en wachtwoord in, maar die worden niet aanvaard.  
Wat moet ik doen? - naar boven -

Als u uw aangifte via internet invult, verifieer dan of de ingevoerde gegevens correct zijn (let op: er is verwarring mogelijk tussen de tekens 
“o” en “0” en tussen “I” (hoofdletter i) en “l” (kleine letter L) ...

Als u desondanks geen verbinding kunt maken met de website, neemt u best contact op met ons contactcenter (02/211 99 00). 

Opgelet: wanneer u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zal u gevraagd worden om uw eigen beveiligd toegangsprofiel 
te creëren met een e-mailadres en een wachtwoord dat u zelf kiest. Dit wachtwoord is alleen door u gekend en u moet het zorgvuldig 
bewaren. 
Er is een intuïtief systeem voor het genereren van toegangscodes beschikbaar voor verstrooide of nieuwe operatoren.

Op basis van welke informatie verstuurt het FAVV  
aangifteformulieren? - naar boven -

Het FAVV stuurt een aangifteformulier voor de FAVV-heffing aan de operatoren die hun activiteiten hebben laten registreren bij het FAVV. 
Voor de houders van landbouwhuisdieren wordt de registratie door DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) of ARSIA (Association 
Régionale de Santé et d’Identification Animales) gedaan.
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Hoe ben ik geregistreerd bij het FAVV? - naar boven -

Het FAVV gebruikt de officiële adresgegevens van de ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): wij raden u dan 
ook ten stelligste aan om uw administratieve gegevens bij de KBO up-to-date te houden. De wijzigingen in de gegevensbank van de KBO 
worden automatisch overgenomen in de gegevensbank van het FAVV.

 •  Adreswijzigingen van ondernemingen en vestigingen dienen te worden meegedeeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO) opdat deze ook in de gegevensbank van het FAVV correct zouden kunnen geregistreerd worden.

 •  Voor bepaalde operatoren die niet in de KBO geregistreerd zijn heeft het FAVV zelf een ondernemingsnummer toegekend: Deze 
nummers (ON) beginnen met “0003.xxx.xxx”, “0004.xxx.xxx” en “0005.xxx.xxx”, de nummers van een controlepunt beginnen met 
“9.xxx.xxx.xxx”. Deze operatoren moeten elke adreswijziging van hun onderneming of van hun controlepunt melden aan de Lokale 
Controle-Eenheden (LCE) van het FAVV van hun provincie. 

De registratie in de KBO volstaat echter niet: de operatoren zijn verplicht om hun activiteiten in de voedselketen te laten registreren bij het 
FAVV (en daarbij de nodige toelating of erkenning aan te vragen) alvorens die activiteiten uit te oefenen.

U vindt de activiteitenlijst op de website van het FAVV. 

Hoe kan ik mijn activiteiten laten registreren of wijzigen bij het FAVV? - naar boven -

Elke nieuwe activiteit of wijziging m.b.t. de uitgeoefende activiteit(en) - opstarten, stopzetten, verandering, … - dient bij voorkeur te worden 
meegedeeld via onze website www.foodweb.be (tabblad “Uw dossier”).

In geval van problemen kan u terecht bij ons contactcenter op 02/211.99.00.

U kunt deze wijzigingen ook via een specifiek formulier doorgeven aan de Lokale controle-eenheid waarvan uw vestiging afhangt. Het 
formulier kunt u hier downloaden.

Het formulier moet worden opgestuurd naar de LCE van uw provincie. U vindt de gegevens van uw LCE op de website van het FAVV. 

Wat moet ik doen als ik mijn documenten in een andere officiële  
landstaal wil ontvangen? - naar boven -

De documenten worden afgedrukt in de officiële taal van de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is.
De aangifteformulieren worden afgedrukt in de officiële taal van de gemeente waar het bedrijf gevestigd is (vestigingseenheid of 
controlepunt).
De federale wetgeving op het gebruik der talen wordt daarbij nageleefd en u kunt een formulier niet in een andere taal aanvragen, behalve 
voor gemeenten met een bijzonder statuut (gemeenten met taalfaciliteiten).
Via de website www.foodweb.be kan u de documentatie raadplegen en de aangifte indienen in de taal van uw keuze.

Voor de facturatie respecteert het FAVV echter de federale reglementering inzake het taalgebruik voor officiële documenten. 
De lijst met de gemeenten met een bijzonder taalstatuut vindt u ook op onze website.
Als uw gemeente in deze lijst staat, kunt u via ons contactcenter desgewenst de documenten in de andere taal bekomen.

Dienen activiteiten die slechts enkele dagen per jaar worden  
uitgeoefend ook geregistreerd te worden bij het FAVV? - naar boven -

Ad hoc-activiteiten zoals een tijdelijke slachtinrichting (vb. Offerfeest), verkoop van drank en/of voedingswaren op kerstmarkten, en 
dergelijke meer moeten bij het FAVV worden geregistreerd.

https://www.favv-afsca.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/
https://www.foodweb.be
http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
http://www.favv.be/lce/
https://www.foodweb.be
http://www.favv.be/financiering/heffingen/_documents/2015-08-18_Choix-langue_nl.pdf
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Vragen die u ook kunnen interesseren:  �Moet een buitenlandse onderneming met vestiging in België een aangifte indienen?

 �  Wat verstaat men onder het opstarten van activiteiten die onder de controle  
van het Agentschap vallen?

 �Wat verstaat men onder stopzetting van een activiteit?

 �  Wie mag de aangifte voor de FAVV-heffing indienen als: ‘Oefent een activiteit uit die 
enkel aan een registratie onderworpen is’?
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4. Activiteiten
Sommige activiteiten moeten niet aangegeven worden bij het FAVV
Wat is een activiteit die vrijgesteld is van de FAVV-heffing?
Voor welke vestigingseenheden mag bij de aangifte voor de FAVV-heffing ‘Vrijstelling’ van de heffing gevraagd worden bij 
kader 3 op het papieren formulier of bij stap 2 online via Foodweb?
Wat verstaat men onder het opstarten van activiteiten die onder de controle van het FAVV vallen?
Wat moet een nieuwe onderneming en/of vestigingseenheid doen die in de loop van het jaar activiteiten opstart die onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV vallen?
Heeft een nieuwe operator recht op het verminderd tarief?
Wat verstaat men onder stopzetting van een activiteit?
Wat moet ik doen als ik een of alle activiteit(en) stopzet die onder de controlebevoegdheid van het FAVV val(t)(len)?
Wat moet ik doen bij stopzetting van een onderneming of een vestigingseenheid?
Ik heb een onderneming/vestigingseenheid overgenomen waarvoor de vorige eigenaar de heffing al betaald heeft, maar het 
vestigingsnummer is nieuw. Moet ik de heffing betalen?
Moet ik de aangifte invullen als ik mijn activiteiten in de loop van het jaar heb stopgezet of overgelaten?
Ik heb een onderneming met rechtspersoonlijkheid (NV, BVBA, …) overgenomen. Verandert dit iets m.b.t. de heffing?
Wie mag de aangifte voor de FAVV-heffing indienen als: ‘Oefent een activiteit uit die enkel aan een registratie onderworpen is’?

Sommige activiteiten moeten niet aangegeven worden bij het FAVV - naar boven -

Opgelet: Indien u uw activiteiten in de loop van het voorgaande jaar stopgezet hebt en deze stopzetting nog niet aan de LCE hebt 
meegedeeld, dient u dit alsnog in orde te brengen en mag u “Stopzetting van de activiteit” aankruisen.

De verplichting tot aangifte bij het FAVV is niet van toepassing op:

 • Operatoren die tegelijk aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:
1. het gaat om verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk waarvan de activiteit winstgevend mag zijn;
2. er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt;
3.  zij organiseren per jaar ten hoogste 5 activiteiten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen met een totale duur van 

maximum 10 dagen.
 •  Consumentengroepen die gezamenlijk voedingsmiddelen aankopen voor leden van de groep, zonder verwerking van voedsel, door 

middel van eventuele vergoeding door de leden van de groep voor de werkelijke kosten van deze activiteit en op voorwaarde dat 
binnen de groep iemand is aangeduid die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de producten vanaf de levering ervan door de 
geregistreerde operator tot de overhandiging ervan aan de consument.  

 •  Personen of ondernemingen die gratis drank ter beschikking stellen aan bezoekers, klanten en/of werknemers, bijvoorbeeld koffie 
of water.

 •  Opvanggezinnen die als dusdanig erkend zijn door de reglementering van de gemeenschappen
 •  Detailhandels in snijbloemen, potplanten en bloemenzaden die geen meststoffen en/of fytosanitaire producten verkopen. 
 •  Ondernemingen die groenvoorzieningen onderhouden – indien zij geen meststoffen, pesticiden, planten of zaden verkopen.
 •  Personen met minder dan 200 stuks pluimvee en minder dan 20 fokkonijnen of 100 vleeskonijnen, minder dan 4 struisvogels of 

minder dan zes emoes, nandoes en kasuarissen, behalve als ze hun producten verkopen aan FAVV-operatoren.
 • Landbouwers die slechts een beperkte oppervlakte bewerken:

- maximaal 50 are voor aardappelen en hoogstamfruit, of
- maximaal 25 are voor laagstamfruit, of
- maximaal 10 are voor andere plantaardige producten,
behalve als ze hun producten verkopen aan FAVV-operatoren.

 • Asielen en kennels voor zover ze geen diervoeders verkopen.
 •  Organisatoren van beurzen en markten als zij daarnaast geen activiteiten beoefenen die onder de controlebevoegdheid van het 

FAVV vallen.
 •  Het beroep van dierenarts is geen activiteit die onder de controlebevoegdheid van het FAVV valt.
 •  De productie van vlas, behalve als er strooisel of lijnkoeken van gemaakt worden.
 •  Detailhandels in verpakkingsmateriaal, die geen enkele andere activiteit uitoefenen die onder de controlebevoegdheid van het 

FAVV valt.
 • Lang transport van dieren andere dan landbouwhuisdieren.

 



11Informatiegids FAVV-heffingen

Wat is een activiteit die vrijgesteld is van de FAVV-heffing? - naar boven -

Voor bepaalde activiteiten die onder de controle van het FAVV vallen volgens het KB van 16 januari 2006, is geen heffing verschuldigd op 
basis van de bepalingen voorzien in het KB van 10 november 2005. Deze activiteiten moeten dus bij het FAVV geregistreerd zijn, maar 
onder bepaalde voorwaarden wordt vrijstelling van de FAVV-heffing verleend.

Voor welke vestigingseenheden mag bij de aangifte voor de FAVV-heffing 
‘Vrijstelling’ van de heffing gevraagd worden bij kader 3 op het papieren 
 formulier of bij stap 2 online via Foodweb? - naar boven -

 • Instellingen voor maatschappelijk welzijn of geestelijke gezondheidszorg die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
1. een verblijf en/of therapie aanbieden;
2. als dusdanig erkend zijn door de Gemeenschappen;
3. van die mensen verwachten dat zij meehelpen in het gemeenschappelijke huishouden;
4. een activiteit uitoefenen die uitsluitend het voorzien in de eigen levensmiddelenbehoefte betreft.

Voorbeelden:
 • opvangtehuizen, vluchthuizen, doorgangshuizen ...

 •  Voedselbanken: dienen over een toelating of registratie (Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid van ten minste drie 
maanden bij omgevingstemperatuur) te beschikken en zich te laten registreren als “voedselbank”. (cf. de jaarlijkse omzendbrief 
over het verdeelplan van het BIRB)

 • Apothekers en de groothandelaar-verdelers van farmaceutische producten.
 • Liefdadigheidsinstellingen die tegelijk voldoen aan de 3 volgende voorwaarden:

1. opgericht zijn als een vzw;
2. uitsluitend aan menslievende acties of liefdadigheid doen;
3. uitsluitend werken met vrijwilligers.

Voorbeelden:
 •  Restos du Coeur, Poverello, gratis voedselbedeling, sociaal winkelpunt ...  

Voor het uitoefenen van deze activiteiten is wel een toelating vereist.

 •  Verenigingen van personen die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke filosofische of religieuze overtuiging 
wanneer:
1.  zij permanent of tijdelijk samenleven binnen een en dezelfde plaatselijke gemeenschap om in de eigen levensmiddelenbehoefte 

te kunnen voorzien;
2. zij daarvoor geen vergoeding ontvangen.

Voorbeelden:
 • kloosters, ...
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 • Loonwerkers, op voorwaarde dat zij geen fytosanitaire producten, meststoffen of zaaizaad verkopen.
 •  De primaire sector bosbouw (voor productie van kerstbomen - PL69 / AC64 / PR206, PAP-fiche 179 – is de FAVV-heffing sinds 

2015 wel verschuldigd in de sector primaire productie).
 •  Operatoren uit de sector van de dierlijke productie, die hun activiteit niet op professionele basis uitoefenen, en die cumulatief aan 

volgende voorwaarden voldoen:
-  Runderen: het totaal voor alle runderen, die in de loop van het jaar voorafgaand aan de heffing in een beslag aanwezig geweest 

zijn, van het aantal dagen dat elk rund afzonderlijk op dit beslag aanwezig geweest is gedurende dat jaar mag niet meer zijn dan 
730 (gemiddeld 2 runderen); Bijzondere rundersoorten (Galloway, …): ook voor deze rassen is de operator/houder de jaarlijkse 
heffing verschuldigd – uitgezonderd als hij/zij aan de bovenstaande voorwaarde voldoet. 

-  Varkens: de vestigingsplaats mag niet meer dan 3 plaatsen tellen; Ook minipigs (hangbuikzwijntjes, …) vallen onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV, namelijk m.b.t. de risico’s van mond- en klauwzeer.

-  Schapen, (dwerg)geiten, herten, kleine herkauwers en alpaca’s: het aantal vrouwelijke dieren dat op 15 december van het jaar 
voorafgaand aan de heffing meer dan 6 maanden oud is, mag niet meer dan 10 bedragen om vrijgesteld te worden. Deze soorten 
vallen (ook) onder de controlebevoegdheid van het FAVV, namelijk in het kader van mond- en klauwzeer. Het houden van alpaca’s 
is echter niet onderworpen aan de heffing. 

- Bijen: het gemiddelde aantal bijenvolken per jaar mag niet groter zijn dan 24;
- Gesloten voorzieningen en vijvers waar waterdieren gehouden worden zonder de bedoeling ze in de handel te brengen.
- Put en take-visbedrijven.

 •  Personen die vrijetijdspaarden bezitten, behalve de operatoren die dieren houden met het oog op de productie van sperma en/of 
embryo’s of melkproducerende dieren (merries en ezelinnen die melk geven) (aangifte in de sector primaire productie).

Wat verstaat men onder het opstarten van activiteiten die onder de controle 
van het FAVV vallen? - naar boven -

Onder “opstarten van activiteiten” verstaat men: 

 •  de oprichting van een nieuwe onderneming, ook als die de activiteiten overneemt van een operator die eerder geïdentificeerd 
werd bij het FAVV.

Voorbeeld:
 • U wordt de nieuwe uitbater van een snackbar met uw eigen ondernemingsnummer (ON).

 •  het opstarten van een nieuwe vestigingseenheid (VEN), waarbij dit vestigingseenheidsnummer nog niet geïdentificeerd is door 
het FAVV.

Voorbeeld:
 • U bent bakker en u opent een bijkomend verkooppunt.

 •  het opstarten van een nieuwe activiteit die onder de controlebevoegdheid van het FAVV valt binnen een bestaande 
vestigingseenheid (VEN)

Voorbeeld:
 • U start met de verkoop van ijsjes in uw krantenwinkel, u wilt ook warme snacks aanbieden in uw café, ...
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Wat moet een nieuwe onderneming en/of vestigingseenheid doen die in de 
loop van het jaar activiteiten opstart die onder de controlebevoegdheid van 
het FAVV vallen? - naar boven -

Conform het KB van 16 januari 2006 moet u zich laten registreren bij het FAVV via de LCE (Lokale controle-eenheid) van de 
provincie waar u uw activiteiten uitoefent. U kunt dit ook via www.foodweb.be doen. Een intuïtief systeem voor het genereren van 
toegangscodes is beschikbaar voor nieuwe operatoren. Dezelfde stappen moeten herhaald worden in het geval van een nieuwe activiteit 
in een bestaande onderneming.

In dat geval zal de operator geen aangifte moeten invullen. Hij zal voor deze activiteit een ambtshalve factuur met het Starterstarief voor 
de FAVV-heffing van dat jaar krijgen.

Als een nieuwe activiteit wordt toegevoegd aan een andere activiteit die al onderworpen is aan een registratie, een toelating of een 
erkenning (op hetzelfde adres en onder hetzelfde vestigingseenheidsnummer), dan heeft dit geen gevolgen op de heffing die verschuldigd 
is voor het jaar waarin de activiteit wordt opgestart, behalve voor het bekomen van een eventueel verminderd tarief.

Heeft een nieuwe operator recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Een ‘nieuwe’ operator is voor het eerste activiteitenjaar een specifieke FAVV-heffing (Starter) verschuldigd, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met het aantal tewerkgestelde VTE’s of met het volume van de activiteiten.

Sinds 2012 heeft de operator 12 maanden de tijd om zijn autocontrolesysteem te laten valideren, om op die manier te kunnen genieten 
van het verminderd tarief voor het jaar nadat hij zijn activiteiten heeft opgestart.

Wat verstaat men onder stopzetting van een activiteit? - naar boven -

Onder de stopzetting van een activiteit kan worden verstaan: de stopzetting van alle activiteiten of een deel van de activiteiten die 
onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen.

Onder de stopzetting van een onderneming of een vestiging verstaat men: de volledige stopzetting van de onderneming (ON) of 
van de vestigingseenheid (VEN), inclusief de activiteiten die niet onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen. 

Wat moet ik doen als ik een of alle activiteit(en) stopzet die  
onder de controlebevoegdheid van het FAVV val(t)(len)? - naar boven -

U moet de Lokale controle-eenheid (LCE) van de provincie waarvan uw vestigingseenheid afhangt verwittigen door middel van het 
registratieformulier. U kunt dit eveneens doen via de website Foodweb.

In ieder geval blijft u de heffing verschuldigd voor het jaar waarin de activiteit(en) werd(en) stopgezet en eventuele andere activiteiten die 
onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen.

Wat moet ik doen bij stopzetting van een onderneming  
of een vestigingseenheid? - naar boven -

U moet de Lokale controle-eenheid (LCE) van de provincie waarvan uw vestigingseenheid afhangt verwittigen door middel van het 
registratieformulier.

U kunt dit eveneens doen via onze website www.foodweb.be.

Zelfs als u de nodige stappen hebt ondernomen m.b.t. de KBO, moet u de stopzetting ook aan uw LCE melden, behalve als het gaat over 
de volledige stopzetting van alle activiteiten van een vestigingseenheid.
U blijft de heffing voor het gehele jaar verschuldigd voor het jaar waarin u uw activiteiten stopzet.

http://www.favv.be/lce/
https://www.foodweb.be
http://www.favv.be/lce/
http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
https://www.foodweb.be
http://www.favv.be/lce/
http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
https://www.foodweb.be
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Ik heb een onderneming/vestigingseenheid overgenomen waarvoor de vorige 
eigenaar de heffing al betaald heeft, maar het vestigingsnummer is nieuw. 
Moet ik de heffing betalen? - naar boven -

Ja, u wordt beschouwd als een nieuwe operator voor deze bedrijfslocatie en u bent de heffing verschuldigd. U geniet echter van een 
specifiek tarief in het eerste jaar dat de activiteit uitgeoefend wordt. Het FAVV zal u een factuur sturen voor deze nieuwe activiteit.

U moet contact opnemen met uw LCE (Lokale controle-eenheid) om uw vestigingseenheid (VEN) te laten identificeren bij het FAVV.

Moet ik de aangifte invullen als ik mijn activiteiten in de loop van  
het jaar heb stopgezet of overgelaten? - naar boven -

Als u uw activiteit hebt stopgezet of overgelaten in de loop van het jaar, dan is de heffing van dat jaar nog verschuldigd. De eventuele 
overnemer zal ambtshalve een factuur ontvangen met het Starterstarief voor hetzelfde jaar (zie rubriek Opstarten activiteit). De aangifte 
moet dus verplicht ingevuld worden voor het jaar waarin u de activiteit stopzet of overlaat.

Ik heb een onderneming met rechtspersoonlijkheid (NV, BVBA, …) 
overgenomen. Verandert dit iets m.b.t. de heffing? - naar boven -

Het is de rechtspersoon (naamloze vennootschap, BVBA, …) die de heffing dient te voldoen onder dezelfde voorwaarden als vóór de 
overname. Elke wijziging m.b.t. het beheer (zaakvoerder, voorzitter, …) of de aandelen heeft hierop geen impact.

Wie mag de aangifte voor de FAVV-heffing indienen als: ‘Oefent een  
activiteit uit die enkel aan een registratie onderworpen is’? - naar boven -

De operatoren die enkel activiteiten uitoefenen die slechts moeten geregistreerd zijn bij het FAVV, en waarvoor dus geen toelating of 
erkenning van het FAVV nodig is, mogen de aangifte op deze manier indienen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden in de betrokken 
sectoren. 

Detailhandel:
1.  Uitsluitend de verkoop aan de eindverbruiker en de producten zijn verpakt en/of voorverpakt en zijn ten minste drie maanden 

houdbaar bij omgevingstemperatuur
2.  detailhandel in petfood (voeder voor geen voeding producerende dieren)
3.  handel in meststoffen

Horeca:
1. alleen kamers met ontbijt aanbieden;
2.  verpakte dranken en/of voedingsmiddelen verkopen die ten minste drie maanden houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur (zakjes 

chips, nootjes, droge worsten ...).

Opgelet:
 •  voorbeeld van activiteiten die hier niet toe behoren: verkoop van bv. belegde broodjes of ijsjes in een krantenwinkel 

of in de shop van een tankstation; voor deze activiteit is een toelating van het FAVV vereist en mag dit vakje dus 
niet aangekruist worden. De aangifte moet in dit geval ingediend worden in de sector Horeca of Detailhandel (vakje 
“oefent een activiteit uit die aan een erkenning of aan een toelating onderworpen is”), met aanduiding van het aantal 
VTE’s.

Bij twijfel neemt u contact op met uw LCE (Lokale controle-eenheid).
U vindt hun adressen en telefoonnummers op de website.

http://www.favv.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
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Informatiegids FAVV-heffingen 2022  - naar index -

5. Tewerkgesteld personeel: berekening VTE
Wie valt onder de noemer ‘tewerkgesteld personeel’?
Welke zijn de criteria om het aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) te berekenen?
Wie valt niet onder de noemer ‘tewerkgesteld personeel’?
Op welke manier moet rekening gehouden worden met personeel ‘dienstverleners’?
Wat houdt de notie ‘tewerkgesteld personeel’ in voor leskeukens?

Wie valt onder de noemer ‘tewerkgesteld personeel’? - naar boven -

Onder “aantal tewerkgestelde personeelsleden” wordt verstaan: het aantal bezoldigde personen van de operator en de bezoldigde 
personen die door een uitzendkantoor of een dienstverlener ter beschikking werden gesteld. Dit aantal wordt berekend in voltijdse 
equivalenten (VTE) die tewerkgesteld werden tijdens het voorgaande jaar in een vestigingseenheid en die zijn ingezet voor activiteiten die 
verband houden met de aan de heffing onderworpen stadia van de productie, verwerking en distributie.

Voorbeeld:
 • 3 jobstudenten gedurende 1 maand = 3/12 = 0,25 VTE’s.

Bij vestigingseenheden met meerdere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV moet al het personeel meegeteld worden 
dat handelingen uitvoert die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen. Uw sociaal secretariaat kan u hierover de nodige 
inlichtingen bezorgen.

Opgelet:
 • de facturatiedienst en administratief beheer tellen ook mee voor de berekening van het aantal VTE (tracering).

Welke zijn de criteria om het aantal VTE’s (voltijdse equivalenten)  
te berekenen? - naar boven -

Men vertrekt van het principe dat een voltijdse werknemer 38 tot 40 uur per week werkt, al naargelang van zijn arbeidsregeling. Voor 
deeltijdse werknemers kan men dan werken met X/38sten of X/40sten om hun tewerkstelling in VTE (voltijds equivalent) om te zetten. 
Die omzetting moet gebeuren voor deeltijdse werknemers en voor personen die slechts gedeeltelijk activiteiten uitoefenen die onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV vallen.

De activiteit van werknemers die slechts enkele maanden presteren (bijvoorbeeld seizoenarbeiders, jobstudenten), moet meegerekend 
worden in twaalfden, in verhouding tot het aantal maanden dat zij aanwezig zijn in de onderneming.

Wie valt niet onder de noemer ‘tewerkgesteld personeel’? - naar boven -

De bedrijfsleider, de meewerkende echtgenoot en vrijwillig personeel.

Zij vertegenwoordigen 0 voltijdse equivalenten.
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Op welke manier moet rekening gehouden worden met personeel  
‘dienstverleners’? - naar boven -

Een zelfstandige dienstverlener die in een andere onderneming werkt, moet niet in aanmerking genomen worden voor het berekenen van 
het aantal VTE. Deze persoon moet zijn eigen aangifte indienen bij het FAVV.

Het gesalarieerd personeel dat door een dienstverlener ter beschikking wordt gesteld van een andere onderneming (Voorbeeld: een 
interimkantoor), moet daarentegen wel door die onderneming meegerekend worden bij de berekening van het aantal VTE.

Wat houdt de notie ‘tewerkgesteld personeel’ in voor leskeukens? - naar boven -

Leskeukens waarvan de bereidingen (op basis van geproduceerde levensmiddelen) gebruikt worden door anderen dan de leerlingen en 
de leerkrachten, moeten de leerkrachten aangeven die deelnemen aan de bereiding, in verhouding tot het aantal lesuren.

Vragen die u ook kunnen interesseren:  �  Welke activiteiten behoren tot de controlebevoegdheid van het FAVV en zijn 
onderworpen aan de heffing?

 �  Ik oefen verschillende activiteiten uit. Welke activiteit moet ik aangeven  
voor de FAVV-heffing?

 �  Dienen activiteiten die slechts enkele dagen per jaar worden uitgeoefend  
ook geregistreerd te worden bij het FAVV?
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Informatiegids FAVV-heffingen 2022  - naar index -

6. Informatie per sector
Sector Toelevering landbouw
Sector Primaire productie
Sector Verwerking
Sector Productie van verpakkingsmateriaal
Sector Groothandel
Sector Detailhandel
Sector Horeca
Sector Transport
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Wat verstaat men onder de sector Toelevering landbouw en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Moeten producenten van meststoffen of diervoeders rekening houden met hun volledige productie,  
met inbegrip van wat voor de uitvoer bestemd is?
Tot welke sector behoren zij die toeleveringsproducten voor de landbouw doorverkopen?
Behoren fabrikanten van vitaminen en voedingssupplementen voor dieren tot de sector Toelevering Landbouw?

Wat verstaat men onder de sector Toelevering landbouw  
en welke activiteiten vallen onder die sector? - naar boven -

De sector Toelevering landbouw omvat uitsluitend de professionals uit de volgende deelsectoren:

 • Fabrikanten van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten;
 • De steengroeven die grondstoffen voor dierenvoeding produceren, kalkmeststoffen of additieven voor de voedingsindustrie;
 • Fabrikanten en houders van erkenningen voor fytosanitaire producten;
 •  Fabrikanten uit de sector diervoeders. 

Voor die laatste deelsector zijn verschillende tarieven van toepassing op de twee volgende activiteiten: 
1. diervoeders en veevoeders, met uitsluiting van voormengsels en toevoegingsmiddelen, en
2. fabrikanten van voormengsels en producenten van toevoegingsmiddelen.

De vervaardiging van voeders binnen een landbouwbedrijf zelf (zelfmenger) om het vee van dat bedrijf te voederen, valt niet onder de 
toelevering aan de landbouw maar onder de sector Primaire productie.

Moeten producenten van meststoffen of diervoeders rekening houden  
met hun volledige productie, met inbegrip van wat voor de uitvoer  
bestemd is? - naar boven -

Er moet met de volledige productie rekening worden gehouden omdat de controles in alle stadia van de productie plaatsvinden.

Tot welke sector behoren zij die toeleveringsproducten  
voor de landbouw doorverkopen? - naar boven -

Al naargelang van de persoon aan wie zij verkopen, vallen zij onder:
 • ofwel Groothandel (verkoop aan andere operatoren);
 • ofwel Detailhandel (verkoop aan particulieren).

Behoren fabrikanten van vitaminen en voedingssupplementen voor dieren tot 
de sector Toelevering Landbouw? - naar boven -

Ja, alle producenten met een hoofdactiviteit die behoort tot het gebied van de diervoeders behoren tot de sector Toelevering landbouw.

Toelevering landbouw
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Info die u ook kan interesseren:  � Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 �  Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport
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Wat verstaat men onder de sector Primaire productie en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Wie moet de aangifte indienen voor de FAVV-heffing in de sector Primaire productie?
Welke zijn de voorwaarden om te worden beschouwd als hobbyhouder en te worden vrijgesteld van de heffing?
Is de FAVV-heffing verschuldigd voor Galloway- en andere runderrassen, kleine herkauwers, varkens, en alpaca’s?
Zijn operatoren die enkel paardachtigen houden de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn tuinaannemers en tuinarchitecten de heffing verschuldigd?
Zijn operatoren die dieren houden voor de productie van sperma en/of embryo’s, melkproducerende dieren (merries of ezelin-
nen die melk geven) de heffing verschuldigd?
Moeten boomkwekers, telers van sierplanten ... de heffing betalen?
Als gepensioneerd landbouwer wil ik geregistreerd blijven bij de KBO, maar ik verpacht mijn grond.
Ben ik dan verplicht deze heffing te betalen?
Moeten viskwekers en exploitanten van een of meer vissersboten de heffing betalen?
Moet iemand die zijn producten rechtstreeks aan de eindverbruiker verkoopt (ook als dat uitzonderlijk gebeurt) de heffing 
betalen?
Wat als iemand die zijn producten rechtstreeks aan de eindverbruiker verkoopt ook producten verkoopt die afkomstig zijn van 
andere operatoren?
Zijn loonwerkers de heffing verschuldigd in de sector Primaire productie?
Zijn maneges de heffing verschuldigd?
Moet ik de heffing betalen als ik in vitro planten kweek?
En wat als ik geen planten kweek, maar ze alleen vermeerder?
Hectarepremies
Zijn teelten bestemd voor biobrandstoffen ook onderworpen aan de jaarlijkse heffing?
Is de heffing voor de activiteit ‘Lang transport van dieren andere dan landbouwhuisdieren’ verschuldigd?

Wat verstaat men onder de sector Primaire productie en welke activiteiten 
vallen onder die sector? - naar boven -

De sector Primaire productie omvat de productie, het fokken en het telen van primaire producten, met inbegrip van het oogsten van zulke 
producten, het houden van, het melken van en de productie van veehouderijdieren voor het slachten.

Dit begrip omvat tevens: de jacht, de visserij en het plukken van in het wild voorkomende producten.

Wie moet de aangifte indienen voor de FAVV-heffing in de  
sector Primaire productie? - naar boven -

Alle operatoren van de sector Primaire productie die bij het FAVV gekend zijn met een hoofdactiviteit van de sector primaire productie, 
ontvangen automatisch een factuur van de FAVV-heffing en moeten dus geen aangifte indienen. Hiertoe behoren ook alle landbouwers of 
landbouwondernemingen die een hectarepremie ontvangen.
Operatoren waarvan de activiteit niet duidelijk geïdentificeerd is als activiteit binnen de sector of waarvoor verschillende 
activiteiten geregistreerd zijn, ontvangen een aangifteformulier. Deze moeten dus een aangifte indienen.

Wanneer binnen een zelfde bedrijf van de primaire sector meerdere ondernemingen (met elk een eigen ondernemingsnummer) actief 
zijn in de voedselketen, dan is elke onderneming de FAVV-heffing verschuldigd, met uitzondering van degenen die voldoen aan de 
voorwaarden tot vrijstelling van de heffing.
Dergelijke uitzondering is bijvoorbeeld het geval voor verenigingen van melkproducenten of feitelijke verenigingen waarbij onder bepaalde 
voorwaarden de leden van die verenigingen elk afzonderlijk de FAVV-heffing niet verschuldigd zijn.

Primaire productie
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Welke zijn de voorwaarden om te worden beschouwd als hobbyhouder  
en te worden vrijgesteld van de heffing? - naar boven -

 •  Operatoren uit de sector van de dierlijke productie, die hun activiteit niet uitoefenen ten titel van hoofd- of bijberoep, en die cumulatief 
aan volgende voorwaarden voldoen:
-  Runderen: voor alle runderen die in de loop van het jaar vóór dat van de heffing in een beslag aanwezig waren, mag de som van 

het aantal dagen dat elk rund afzonderlijk dat jaar in het beslag aanwezig was niet groter zijn dan 730 (gemiddeld 2 runderen);
-  Varkens: de vestigingsplaats mag niet meer dan 3 plaatsen tellen;
-  Schapen, (dwerg)geiten, herten, kleine herkauwers en alpaca’s: het aantal vrouwelijke dieren dat op 15 december van het jaar 

voorafgaand aan de heffing meer dan 6 maanden oud is, mag niet meer dan 10 bedragen. Het houden van alpaca’s is echter niet 
onderworpen aan de heffing;

-  Bijen: het gemiddelde aantal bijenvolken per jaar mag niet groter zijn dan 24;
-  Gesloten voorzieningen en vijvers waar waterdieren gehouden worden zonder de bedoeling ze in de handel te brengen.
-  Put en take-visbedrijven

 •  Operatoren met minder dan 200 stuks pluimvee, minder dan 20 fokkonijnen of 100 vleeskonijnen, minder dan 4 struisvogels of 
minder dan zes emoes, nandoes en kasuarissen (zolang ze hun producten niet verkopen aan professionele operatoren). Deze 
operatoren dienen niet geregistreerd te zijn bij het FAVV.

 • Landbouwers die slechts een beperkte oppervlakte bewerken:
- maximaal 50 are voor aardappelen en hoogstamfruit, of
- maximaal 25 are voor laagstamfruit, of
- maximaal 10 are voor andere plantaardige producten.

Is de FAVV-heffing verschuldigd voor Galloway- en andere runderrassen, 
kleine herkauwers, varkens, en alpaca’s? - naar boven -

Ook voor dit soort ras is de operator/houder de jaarlijkse FAVV-heffing verschuldigd – uitgezonderd als hij/zij aan de voorwaarden voldoet 
om als hobbyist te worden beschouwd – ook al is het niet de bedoeling dat ze in de voedselketen terecht komen: bv. indien ze enkel 
worden ingezet voor de begrazing van natuurgebieden.

Wat kleine herkauwers (vb. geiten) betreft: deze vallen (ook) onder de controlebevoegdheid van het FAVV in het kader van mond- en 
klauwzeer.

Minipigs: idem, mond- en klauwzeer, varkenspest, …
Het houden van alpaca’s is echter niet onderworpen aan de heffing.

Zijn operatoren die enkel paardachtigen houden de FAVV-heffing  
verschuldigd? - naar boven -

De houders van paardachtigen zijn in principe de heffing niet verschuldigd. Dit is het geval voor degenen die: 
 • paarden kweken om ze daarna te verkopen. 
 • als tussenpersoon koper en verkoper met elkaar in contact brengt en daarvoor een commissie ontvangt.

In onderstaande gevallen is de heffing wel verschuldigd: 
 •  In de sector primaire productie: Het houden van eenhoevigen met het oog op de productie van sperma en/of embryo’s, of als het 

gaat om melkproducerende dieren (merries of ezelinnen die melk geven). 
 •  In de sector groothandel: Wie als paardenhandelaar (aankoop en verkoop, inclusief het opleiden tot sportpaarden) geregistreerd is 

bij het FAVV, is wel de FAVV-heffing verschuldigd (in de sector groothandel als het om de economisch belangrijkste activiteit gaat).
 •  In de sector transport: Enkel voor het commercieel transport van paarden is de FAVV-heffing verschuldigd. Voor commercieel 

transport van eigen dieren binnen een straal van 50 km is de FAVV-heffing ook niet verschuldigd, evenmin als voor het niet-
commercieel transport (van stal naar weide).

Opgelet:
 •  de plaatsen waar paarden worden gehouden moeten geregistreerd zijn, nl. in het kader van dierenziekten en de 

opvolging daarvan.
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Zijn tuinaannemers en tuinarchitecten de heffing verschuldigd? - naar boven -

Neen, zij zijn de heffing niet verschuldigd als zij zich beperken tot een dienstverlenende activiteit en geen bestrijdingsmiddelen, meststoffen, 
zaden ... verkopen.

Zijn operatoren die dieren houden voor de productie van sperma en/of 
embryo’s, melkproducerende dieren (merries of ezelinnen die melk geven) de 
heffing verschuldigd? - naar boven -

Ja, deze operatoren zijn de heffing verschuldigd.

Moeten boomkwekers, telers van sierplanten ... de heffing betalen? - naar boven -

Deze operatoren vallen onder de sector Primaire productie en zijn de FAVV-heffing verschuldigd omdat het FAVV ook verantwoordelijk is 
voor de controles op planten met betrekking tot fytopathogene organismen.

Voorbeelden:
 • bananenbomen, chrysanten, rododendrons ...

Alleen producenten die geen andere activiteit beoefenen dan het kweken van graszoden, en de primaire productie in de bosbouw mogen 
het vakje “Vrijstelling” aankruisen.

Invoerders betalen de heffing in de sector Groothandel.

Als gepensioneerd landbouwer wil ik geregistreerd blijven bij de KBO,  
maar ik verpacht mijn grond. 
Ben ik dan verplicht deze heffing te betalen? - naar boven -

Het feit dat men zijn grond verpacht of ter beschikking stelt, leidt tot vrijstelling van het betalen van de heffing. U kunt het vakje aankruisen. 
Voor alle bovengenoemde activiteiten voldoet mijn vestigingseenheid aan de voorwaarden voor vrijstelling bij stap 2 van uw online-
aangifte of vrijstelling van de heffing op uw papieren aangifte.

Het is de exploitant die uw grond huurt die de heffing moet betalen (behalve als hij voldoet aan de criteria om als hobbyhouder of 
hobbyteler te worden beschouwd). Indien u echter nog een hectarepremie ontvangt voor deze gronden, blijft u de heffing verschuldigd.

Moeten viskwekers en exploitanten van een of meer vissersboten  
de heffing betalen? - naar boven -

Ja, de heffing is verschuldigd.
 • Als het alleen gaat om visvangst, is de heffing verschuldigd in de sector Primaire productie.
 •  Als de vis aan boord wordt behandeld (fileren - koken van garnalen), dan is de heffing verschuldigd in de sector Verwerking. 

Koppen en strippen gepaard gaande met het vangen of kweken van vis zijn activiteiten die niet als behandelingen worden 
beschouwd en dus valt de operator in dat geval onder de sector Primaire productie.
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Moet iemand die zijn producten rechtstreeks aan de eindverbruiker  
verkoopt (ook als dat uitzonderlijk gebeurt) de heffing betalen? - naar boven -

Ja, in de sector Primaire productie als de operator zijn eigen producten verkoopt.

Als de producten evenwel uitsluitend voortvloeien uit een activiteit als hobbyhouder/hobbyteler, dan mag de operator het  
overeenstemmende vakje in kader 3 van het papieren aangifteformulier of bij stap 2 van de online aangifte “Voor alle bovengenoemde 
activiteiten voldoet mijn vestigingseenheid aan de voorwaarden voor vrijstelling” aankruisen en is de FAVV-heffing ook niet verschuldigd 
voor de verkoop van de producten.

Wat als iemand die zijn producten rechtstreeks aan de eindverbruiker  
verkoopt ook producten verkoopt die afkomstig zijn van andere  
operatoren? - naar boven -

Als de verkoop betrekking heeft op producten die afkomstig zijn van andere producenten en deze verkoop het hoofddeel van zijn 
inkomsten vormt, dan behoort de operator tot de sector Detailhandel. De operator geniet dan niet van de vrijstelling voor de activiteit van 
hobbytelers en -kwekers.

Zijn loonwerkers de heffing verschuldigd in de sector Primaire  
productie? - naar boven -

De activiteit van loonwerker in de landbouw behoort in feite niet tot de sector Primaire productie, maar tot de dienstensector.
Een loonwerker die echter ook zelf activiteiten uitoefent als landbouwer, is wel de heffing verschuldigd in de sector Primaire 
productie.

Als zij bestrijdingsproducten en/of meststoffen en/of bodemverbeteraars en/of zaden verkopen, vallen zij onder de sector Groothandel 
of de sector Detailhandel al naargelang de aard van hun klantenbestand en zijn zij dus de FAVV-heffing verschuldigd in één van deze 
sectoren.

Als hun activiteit beperkt blijft tot dienstverlening en zij niets verkopen, mogen ze de aangifte voor de FAVV-heffing indienen als “vrijstelling” 
(kader 3 van het papieren aangifteformulier of online bij stap 2).

Zijn maneges de heffing verschuldigd? - naar boven -

Maneges betalen geen heffing als hun enige activiteiten het kweken, houden of dresseren van paarden zijn. Zij betalen echter wel een 
heffing en maken deel uit van de sector Horeca als zij een bar of een restaurant uitbaten, ook als dat een nevenactiviteit is.

Moet ik de heffing betalen als ik in vitro planten kweek? 
En wat als ik geen planten kweek, maar ze alleen vermeerder? - naar boven -

Beide situaties vallen onder de Primaire productie en zijn dus aan de FAVV-heffing onderworpen in deze sector.
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Hectarepremies - naar boven -

Wie dergelijke premies ontvangt, is de heffing verschuldigd, behalve:
 • indien de hoofdactiviteit dierlijke productie is, en de operator in aanmerking komt voor een vrijstelling van de heffing (bv. 9 schapen)
 • indien de hoofdactiviteit akkerbouw is, en de oppervlakte klein genoeg is.

Zijn teelten bestemd voor biobrandstoffen ook onderworpen  
aan de jaarlijkse heffing? - naar boven -

Volgens het KB van 16/01/2006 moet elke teelt van plantaardige producten, met uitzondering van bosbouw, bij het FAVV geregistreerd 
zijn. 

De teelten bestemd voor biobrandstoffen kunnen aan fytosanitaire maatregelen in de strijd tegen quarantaineziekten onderworpen worden. 
Deze oogsten kunnen steeds (tot op hun eindbestemming - commercialisering of toepassing) in een food/feed-keten terechtkomen.

Deze teelten vallen onder de controlebevoegdheid van het FAVV. De activiteit moet dus geregistreerd worden (vb. voor mais: activiteit 
geregistreerd als landbouwbedrijf - productie - akkerbouwgewassen).

Is de heffing voor de activiteit ‘Lang transport van dieren andere dan  
landbouwhuisdieren’ verschuldigd? - naar boven -

Neen. Sinds de regionalisering van dierenwelzijn valt deze activiteit niet meer onder de bevoegdheid van het FAVV. Bijgevolg moet deze 
activiteit niet meer bij het FAVV geregistreerd worden/zijn.

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Verwerking

 �  Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport
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Wat verstaat men onder de sector Verwerking en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Is een onderneming die zich bezighoudt met het verpakken of herverpakken van levensmiddelen de FAVV-heffing 
verschuldigd?
Moet een zelfstandige die bijvoorbeeld in een slachthuis werkt worden meegeteld als werknemer van het slachthuis?
Is een houtzagerij of enige andere onderneming die hout verwerkt of verhandelt (met inbegrip van import en export)  
de FAVV-heffing verschuldigd?
Tot welke sector behoren slagers, bakkers, vishandelaars, chocoladefabrikanten en ijsbereiders?
Is een zelfstandige slachter, die enkel bij particulieren werkt, de heffing verschuldigd?
Dienen slagerijscholen de heffing te betalen?

Wat verstaat men onder de sector Verwerking en welke activiteiten  
vallen onder die sector? - naar boven -

De sector Verwerking omvat het slachten van dieren, evenals het veranderen van één of meer producten in één of meer 
halfafgewerkte of afgewerkte producten die bestemd zijn voor andere operatoren van de voedselketen. 

Niet-limiterende lijst van activiteiten: 
 • producenten van voor menselijke consumptie bestemde toevoegingsmiddelen,
 • productie en bewaring van vlees, fijne vleeswaren en conserven,
 • verwerking en bewaring van vis,
 • vervaardiging van visproducten,
 • vervaardiging van groentesap en vruchtensap,
 • verwerking en bewaring van groenten en fruit,
 • verwerking van ruwe oliën en vetten, raffinage van plantaardige oliën en vetten,
 • vervaardiging van margarine, zuivelproducten en consumptie-ijs,
 • maalderijen,
 • vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten,
 • vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (bestemd voor verkoop aan andere operatoren),
 • vervaardiging van beschuit en koekjes,
 • vervaardiging van suiker,
 • vervaardiging van chocolade en suikerwerk,
 • vervaardiging van deegwaren,
 • vervaardiging van koffie en thee,
 • vervaardiging van specerijen, kruiderijen en sauzen,
 • vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken,
 • vervaardiging van wijn,
 • brouwerij,
 • mouterij,
 • productie van mineraalwater en frisdrank,
 •  ...

Verwerking
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Is een onderneming die zich bezighoudt met het verpakken of herverpakken 
van levensmiddelen de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Die operator moet een heffing betalen omdat zijn werknemers producten hanteren. Hij maakt deel uit van de sector Verwerking, de 
sector Groothandel indien het enkel om herverpakken gaat.

Onmiddellijk verpakken is het aanbrengen van de primaire verpakking. Herverpakken is het verpakken van reeds verpakte levensmiddelen 
zonder de primaire verpakking te verwijderen.

Moet een zelfstandige die bijvoorbeeld in een slachthuis werkt worden 
meegeteld als werknemer van het slachthuis?  - naar boven -

Een zelfstandige die alleen in een inrichting van een andere operator werkt (bijvoorbeeld: een zelfstandige uitbener die in een uitsnijderij 
werkt) moet zelf een heffing betalen en zijn eigen aangifte indienen voor de sector Verwerking. Hij wordt echter beschouwd als 
dienstverlener en betaalt een specifiek tarief.

Daarentegen moet personeel dat door een operator aan een andere operator ter beschikking wordt gesteld worden meegerekend in de 
VTE’s van de onderneming die van de diensten van dat personeel gebruik maakt.

Is een houtzagerij of enige andere onderneming die hout verwerkt  
of verhandelt (met inbegrip van import en export) de FAVV-heffing  
verschuldigd? - naar boven -

Neen, die ondernemingen moeten geen heffing betalen BEHALVE:
 • als zij hout van platanen verwerken waarvoor een plantenpaspoort vereist is (zie KB 10/08/2005 bijlage V.A.I. punt 1.7);
 • als zij verpakkingshout produceren of behandelen dat beantwoordt aan de norm ISPM-15.

Voor de berekening van hun heffing moeten zij hun aangifte invullen en al naargelang van hun hoofdactiviteit zullen zij de vakken voorzien 
in de sector Groothandel, Detailhandel of Verwerking aankruisen.

Tot welke sector behoren slagers, bakkers, vishandelaars,  
chocoladefabrikanten en ijsbereiders? - naar boven -

Als het omzetcijfer uit activiteiten met andere professionele operatoren (B to B) het grootste deel van de globale omzet uitmaakt, dan 
moeten slagers, bakkers, vishandelaars, ijsbereiders en chocoladefabrikanten hun aangifte VERPLICHT indienen in de sector Verwerking.

In het andere geval moeten zij hun aangifte indienen in de sector Detailhandel.

Is een zelfstandige slachter, die enkel bij particulieren werkt,  
de heffing verschuldigd? - naar boven -

Een zelfstandige slachter of uitbener die enkel bij particulieren werkt, dient zich niet te registreren bij het FAVV, en is de jaarlijkse heffing 
niet verschuldigd.
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Dienen slagerijscholen de heffing te betalen? - naar boven -

Dergelijke scholen zijn inderdaad onderworpen aan de jaarlijkse heffing. In de meeste gevallen dienen zij hiervoor te beschikken over een 
toelating (in het geval zij een restaurant of grootkeuken uitbaten of producten leveren aan consumenten) of een erkenning van het FAVV 
(bijvoorbeeld in het geval van een activiteit als uitsnijderij).

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport
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Zijn producenten van verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen de FAVV-heffing verschuldigd? - index sector -

Zijn producenten van verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen  
de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Deze operatoren moeten zich registreren bij het FAVV en zijn de jaarlijkse heffing verschuldigd in de sector productie van 
verpakkingsmateriaal.

De heffing wordt berekend op basis van het aantal tewerkgestelde VTE’s van het vorige jaar (idem voor invoerders van verpakkingsmateriaal, 
maar dan in de sector Groothandel). Voor de heffing 2013 werd een specifiek tarief toegepast. Vanaf de heffing 2014 zijn de operatoren 
in deze sector het volledige tarief verschuldigd, zoals bij andere sectoren.

Deze operatoren kunnen sinds de heffing 2013 het verminderd tarief bekomen indien hun autocontrolesysteem werd gevalideerd in het 
jaar voorafgaand aan het jaar van de heffing.

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport

Productie van verpakkingsmateriaal
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Wat verstaat men onder de sector Groothandel en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Zijn opslagplaatsen van warenhuisketens de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn traders de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn groothandelszaken in dierenvoeding en petfood de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn de invoerders van verpakkingsmateriaal voor voedingswaren de heffing verschuldigd?
Zijn de loonwerkers in de landbouw de heffing verschuldigd als zij meststoffen en pesticiden verkopen aan de landbouwers?
Is een groothandel in snijbloemen de heffing verschuldigd?
Is de FAVV-heffing verschuldigd voor de verkoop van paarden?
Zijn douaneagentschappen de FAVV-heffing verschuldigd?

Wat verstaat men onder de sector Groothandel en welke activiteiten  
vallen onder die sector? - naar boven -

De sector omvat: de aankoop, de invoer, het hanteren, het opslaan van producten met het oog op het kosteloos of tegen betaling 
afstaan van producten aan operatoren of de uitvoer. (De ontvanger is dus geen particulier (eindafnemer)).

Niet-limiterende lijst van activiteiten: 
 • Groothandel in granen, zaden, diervoeders
 • Groothandel in bloemen en planten
 • Groothandel in levende dieren
 • Groothandel in andere producten van dierlijke oorsprong
 • Groothandel in groenten en fruit
 • Groothandel in vlees en vleesbereidingen
 • Groothandel in melk, melkproducten, eieren en spijsoliën
 • Groothandel in drank (bijvoorbeeld: invoerders van wijnen en andere dranken)
 • Groothandel in suiker, chocolade, suikerwerk…
 • Groothandel in koffie, thee, cacao, kruiden
 • Groothandel in andere voedingsmiddelen
 • Opslag met of zonder koeling
 • Groothandel in en import van verpakkingsmateriaal
 • …

Zijn opslagplaatsen van warenhuisketens de FAVV-heffing  
verschuldigd? - naar boven -

Als het om een aparte vestigingseenheid gaat, en alleen in dat geval, is de FAVV-heffing verschuldigd voor deze opslagplaatsen; zij vallen 
dan onder de sector Groothandel.

Zijn traders de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Een trader is een operator die, op een bepaald moment, eigenaar wordt van de producten die hij commercialiseert zonder de producten 
fysiek te bezitten. Bovendien manipuleert hij noch de producten, noch de etikettering, en beschikt evenmin over een opslagruimte.

Groothandel
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Opmerking:
 •  een opslagruimte huren staat gelijk met er over beschikken! In dat geval kan de operator niet als trader beschouwd 

worden.

De traders moeten zich registreren bij het FAVV en zijn de FAVV-heffing verschuldigd aan en een specifiek tarief (rekening houdend met 
het aantal VTE); ze kunnen niet genieten van het verminderd tarief van de heffing voor een gevalideerd autocontrolesysteem.

Is een tussenpersoon de heffing verschuldigd? - naar boven -

Een tussenpersoon, die enkel op commissie werkt, aan wie geen producten gefactureerd worden en zelf geen producten factureert, is de 
heffing niet verschuldigd en dient zich niet te registreren bij het FAVV.

Zijn groothandelszaken in dierenvoeding en petfood de FAVV-heffing  
verschuldigd? - naar boven -

Ja, zij zijn de FAVV-heffing verschuldigd in de sector Groothandel voor alle soorten diervoeders: mengvoeders voor dieren, complete 
voeders, aanvullende diervoeders (met inbegrip van dieetvoeders en voedingssupplementen).

Een groothandel in dierenvoeding kan niet als een trader worden beschouwd.

Fabrikanten die hun productie verkopen, betalen de heffing daarentegen in de sector Toelevering landbouw.

Zijn de invoerders van verpakkingsmateriaal voor voedingswaren  
de heffing verschuldigd? - naar boven -

Deze operatoren moeten zich registreren bij het FAVV en zijn de jaarlijkse heffing verschuldigd in de sector Groothandel: de heffing wordt 
berekend op basis van het aantal tewerkgestelde VTE’s van het vorige jaar (idem voor producenten van verpakkingsmateriaal, maar dan 
in de sector Productie van verpakkingsmateriaal).

Deze operatoren kunnen het verminderd tarief bekomen indien hun autocontrolesysteem werd gevalideerd voorafgaand aan het jaar 
van de heffing.

Zijn de loonwerkers in de landbouw de heffing verschuldigd als zij  
meststoffen en pesticiden verkopen aan de landbouwers? - naar boven -

Voor de verkoop van meststoffen en/of pesticiden is de registratie bij het FAVV vereist.
De verkoop van deze producten aan andere operatoren in de voedselketen wordt beschouwd als groothandel, en hiervoor is de FAVV-
heffing verschuldigd aan het tarief van die sector.

De operatoren kunnen genieten van het verminderd tarief indien hun autocontrolesysteem werd gevalideerd.

Is een groothandel in snijbloemen de heffing verschuldigd? - naar boven -

Ja, voor het uitoefenen van deze activiteit is een heffing verschuldigd.

http://www.favv.be/autocontrole-nl/
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Is de FAVV-heffing verschuldigd voor de verkoop van paarden? - naar boven -

Ja, operatoren wiens hoofdactiviteit paardenhandel (aankoop en verkoop) is en die als dusdanig geregistreerd zijn bij het FAVV, zijn 
onderworpen aan de heffing.
Het gaat namelijk om operatoren die paarden kopen om ze te temmen, ze te dresseren en/of ze op te leiden tot sportpaarden om ze 
daarna te verkopen.

Zijn douaneagentschappen de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Douaneagentschappen zijn bij het FAVV geregistreerd omdat zij vaak in opdracht van het FAVV de nodige documenten opstellen. Voor 
die activiteit zelf is geen heffing verschuldigd, en dit wordt met volgende activiteitencodes geregistreerd in de databank van het FAVV:

PAP Plaats Code Plaats Omschrijving Activiteit Code Activiteit 

Omschrijving

Product Code Product 

Omschrijving

Douaneagentschap PL3 Douaneagentschap AC6 Activiteiten van 

douaneagentschap

PR126 Product niet 

gespecificeerd

Indien een douaneagentschap nog andere activiteiten uitoefent die moeten geregistreerd zijn of waarvoor een erkenning of toelating nodig 
is, dan is daarvoor de FAVV-heffing wel verschuldigd.

Hierop bestaat 1 uitzondering: indien naast de hierboven vermelde activiteitencode enkel de activiteit “Groothandel sierplanten 
plantenpaspoort (erkenning)” bestaat, dan is de FAVV-heffing hiervoor niet verschuldigd. In dit geval leveren de douaneagentschappen 
immers enkel de plantenpaspoorten af, en daarvoor is de heffing niet verschuldigd. Deze activiteit is met volgende codes geregistreerd:

PAP Plaats Code Plaats Omschrijving Activiteit Code Activiteit 

Omschrijving

Product Code Product 

Omschrijving

Groothandel 

sierplanten 

plantenpaspoort 

(erkenning)

PL47 Groothandelaar AC97 Groothandel PR113 Sierplanten 

waarvoor een 

erkenning 

plantenpaspoort 

vereist is

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 � Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport
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Wat verstaat men onder de sector Detailhandel en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Wie is de FAVV-heffing verschuldigd voor automaten?
Is de FAVV-heffing verschuldigd voor de verkoop van essentiële oliën?
Zijn personen of ondernemingen die bereide maaltijden leveren die ze niet zelf bereiden de FAVV-heffing verschuldigd?
Is een ambulante handelaar met meerdere bestelwagens of kramen de heffing meerdere keren verschuldigd?
Zijn winkels van snijbloemen, planten ... de heffing verschuldigd?
Zijn in het buitenland gedomicilieerde ambulante handelaren de heffing verschuldigd?
Is de FAVV-heffing steeds verschuldigd voor de verkoop van levensmiddelen ongeacht het type van de handelszaak?
Zijn Detailhandelszaken in petfood de FAVV-heffing verschuldigd?
Worden kassabedienden van een warenhuis meegerekend als VTE (voltijds equivalent)?
Zijn slagerijscholen de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn bedrijven die relatiegeschenken verkopen de FAVV-heffing verschuldigd?

Wat verstaat men onder de sector Detailhandel en welke activiteiten  
vallen onder die sector? - naar boven -

De sector Detailhandel omvat de verkoop of levering aan de eindverbruiker van producten die onder de controlebevoegdheid van 
het FAVV vallen, met uitsluiting van de sector Horeca.

Niet-limiterende lijst van activiteiten:
 • niet-gespecialiseerde Detailhandel in winkels van overwegend levensmiddelen,
 • Detailhandel in groenten en fruit,
 • Detailhandel in vlees en vleesbereidingen,
 • Detailhandel in vis,
 • Detailhandel in brood, banket en suikerwerk, chocolade, ijs,
 • Detailhandel in drank,
 • andere Detailhandel in levensmiddelen in gespecialiseerde winkels, markt- en straathandel (ambulante handel),
 • Detailhandel in petfood,
 • Detailhandel in meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen en in zaaizaad.
 • …

Wie is de FAVV-heffing verschuldigd voor automaten? - naar boven -

De operator die de automaat zelf vult met producten is de heffing verschuldigd in de sector Detailhandel. Hij mag het vakje ‘oefent een 
activiteit uit die enkel aan een registratie onderworpen is’ aankruisen als de producten voorverpakt zijn en ten minste drie maanden 
houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur.

Voor broodautomaten: een specifieke toelating is nodig en de activiteit moet met plaatscode PL 39 (beheerders van distributieautomaten) 
geregistreerd worden, indien de automaat niet in de onmiddellijke nabijheid van de winkel staat. Een apart vestigingseenheidsnummer 
(VEN) per automaat is niet nodig.

Detailhandel
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Is de FAVV-heffing verschuldigd voor de verkoop  
van essentiële oliën? - naar boven -

Ja, in de sector Detailhandel als die producten in de voedselketen terechtkomen.

Zijn personen of ondernemingen die bereide maaltijden leveren  
die ze niet zelf bereiden de FAVV-heffing verschuldigd?  - naar boven -

Ja, als de persoon of onderneming eigenaar is van de maaltijd die hij of zij levert en verkoopt aan de eindverbruiker, dan valt hij of zij onder 
de ‘ambulante handel’ en dus onder de sector Detailhandel.

Als de maaltijd toebehoort aan een derde (bv. OCMW), dan valt de activiteit van de persoon die de maaltijden levert onder de sector 
Transport.

Elk adres waar wordt geleverd telt in dat geval als een afzonderlijke zending.

Is een ambulante handelaar met meerdere bestelwagens of kramen  
de heffing meerdere keren verschuldigd? - naar boven -

Alle ambulante handelszaken maken deel uit van de sector Detailhandel of de sector Horeca al naargelang van hun activiteit. Men 
houdt geen rekening met het aantal voertuigen of kramen. De aangifte betreft de inrichting van waaruit de activiteit wordt beoefend (KB 
16/01/2006). Men houdt rekening met het aantal tewerkgestelde voltijdse equivalenten (VTE) voor alle kramen, bestelwagens ... waarover 
de operator beschikt.

Voorbeeld:
 • verschillende frietkramen, verschillende bestelwagens voor ijsverkopers ...

Zijn winkels van snijbloemen, planten ... de heffing verschuldigd? - naar boven -

Personen die enkel snijbloemen, potplanten en bloemenzaden aan particulieren verkopen, oefenen geen enkele activiteit onder de 
controle van het FAVV uit en zijn geen FAVV-heffing verschuldigd. Detailhandelaars van bloemen en planten die meststoffen en/of 
gewasbeschermingsmiddelen verkopen, moeten bij het FAVV geregistreerd zijn en de FAVV-heffing betalen.

Zijn in het buitenland gedomicilieerde ambulante handelaren  
de heffing verschuldigd? - naar boven -

Neen, alleen handelaren met een vestigingseenheid in België en een Belgisch ondernemingsnummer zijn de heffing verschuldigd.

Is de FAVV-heffing steeds verschuldigd voor de verkoop van levensmiddelen 
ongeacht het type van de handelszaak? - naar boven -

Ja, de operator moet de aangifte invullen maar kan onder bepaalde voorwaarden de vermindering genieten voor Detailhandelszaken met 
activiteiten die alleen aan de registratieplicht zijn onderworpen (zie FAQ Registratie). 

Bv. verkoop van snoep, drankjes, …
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Zijn Detailhandelszaken in petfood de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Ja, zij zijn de FAVV-heffing verschuldigd maar kunnen het vakje ”enkel registratie” aankruisen als zij geen enkele andere activiteit 
uitoefenen waarvoor een toelating vereist is.

Worden kassabedienden van een warenhuis meegerekend als VTE  
(voltijds equivalent)? - naar boven -

Zij moeten in aanmerking worden genomen om de VTE’s (voltijdse equivalenten) te berekenen. Het aandeel van de omzet van de 
vestigingseenheid die wordt gehaald uit activiteiten die onder de controle vallen van het FAVV, moet worden gebruikt als uitgangspunt om 
het in aanmerking te nemen aantal werknemers te bepalen.

Zijn slagerijscholen de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Dergelijke scholen zijn inderdaad onderworpen aan de jaarlijkse FAVV-heffing. In de meeste gevallen dienen zij hiervoor te beschikken 
over een toelating (in het geval zij een restaurant of grootkeuken uitbaten of producten leveren aan consumenten) of een erkenning van 
het FAVV (bijvoorbeeld in het geval van een activiteit als uitsnijderij).

Zijn bedrijven die relatiegeschenken verkopen de  
FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Indien de relatiegeschenken producten bevatten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, zijn de betrokken operatoren de 
FAVV-heffing verschuldigd aan het forfaitair tarief.

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 � Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Horeca

 � Sector Transport
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Wat verstaat men onder de sector Horeca en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -
Zijn kinderdagverblijven, rusthuizen, scholen en universiteiten die met een traiteur of een cateringbedrijf werken voor  
de bereiding en/of verdeling van maaltijden de FAVV-heffing verschuldigd? 
Is de FAVV-heffing verschuldigd voor het ter beschikking stellen van toestellen om voedingswaren te bewaren  
en/of te bereiden?
Zijn onthaalouders, (mini-)crèches en kinderdagverblijven de FAVV-heffing verschuldigd?
Is een cafetaria/bar die bij een sportclub hoort onderworpen aan de FAVV-heffing?
Is de FAVV-heffing verschuldigd voor kooklessen die in scholen worden gegeven?
In welk geval mag ik het vakje ‘Oefent een activiteit uit die enkel aan een registratie onderworpen is’ aankruisen?
Zijn zelfstandige koks die voor anderen werken, de FAVV-heffing verschuldigd?
Zijn hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet de FAVV-heffing verschuldigd?

Wat verstaat men onder de sector Horeca en welke activiteiten  
vallen onder die sector? - naar boven -

Onder de sector Horeca wordt verstaan: het aan de gebruiker aanbieden van bereide, ontdooide of geregenereerde producten voor 
onmiddellijke consumptie ter plaatse of van meeneemgerechten.

Niet-limiterende lijst van activiteitsplaatsen:
 • cafés
 • bars in sportcentra
 • hotels met restauratie
 • restaurants
 • frituren
 • verbruikszalen
 • grootkeukens (scholen, kinderdagverblijven, mini crèches, bedrijfskeukens ...)
 •  traiteurzaken waar voedingsmiddelen worden bereid die bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie of om door consumenten te 

worden meegenomen
 • gelijkaardige verenigingen en inrichtingen
 • …

Zijn kinderdagverblijven, rusthuizen, scholen en universiteiten die met een 
traiteur of een cateringbedrijf werken voor de bereiding en/of verdeling van 
maaltijden de FAVV-heffing verschuldigd?  - naar boven -

Het gaat in ieder geval om een activiteit waarvoor een toelating van het FAVV vereist is.

De operator die over die toelating beschikt is ook de heffing verschuldigd. Het aantal aan te geven VTE moet overeenstemmen met het 
aantal werknemers die in de inrichting(en) tewerkgesteld zijn en die levensmiddelen hanteren (het verhitten, hanteren, koelen, verwerken, 
bedienen van de levensmiddelen in verhouding tot de werktijd).

Horeca
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Is de FAVV-heffing verschuldigd voor het ter beschikking stellen  
van toestellen om voedingswaren te bewaren en/of te bereiden? - naar boven -

Het ter beschikking stellen van materiaal en toestellen is niet aan de FAVV-heffing onderworpen.

Is het ter beschikking stellen, al dan niet tegen een vergoeding,  
van zalen (gemeentezalen, feestzalen, vergaderruimtes, …)  
onderworpen aan de FAVV-heffing? - naar boven -

In principe niet, behalve wanneer de verantwoordelijke(n) die de za(a)l(en) ter beschikking stellen een of andere overeenkomst voor het 
leveren van goederen en/of diensten hebben met een externe leverancier.

Voorbeeld:
 • Een bar van een feestzaal die, via een overeenkomst, verplicht is dranken af te nemen bij een bepaalde brouwer of van een bepaald merk.

Zijn onthaalouders, (mini-)crèches en kinderdagverblijven de FAVV-heffing 
verschuldigd? - naar boven -

Moeten niet geregistreerd zijn bij het FAVV en zijn de FAVV-heffing niet verschuldigd:
 •  Onthaalouders: max. 8 opvangplaatsen. (Opgelet: onthaalouders moeten steeds erkend zijn door K&G [Kind en Gezin] of ONE 

[Office de la Naissance et de l’Enfance]).

Zijn onderworpen aan de FAVV-heffing en kunnen genieten van het verminderd tarief indien het autocontrolesysteem werd gevalideerd 
(toelating FAVV is vereist):

 • Groepsopvang: vanaf 9 opvangplaatsen (groepsopvang moet steeds erkend zijn door K&G of ONE).

Is een cafetaria/bar die bij een sportclub hoort onderworpen  
aan de FAVV-heffing? - naar boven -

Ja, de exploitant van een cafetaria (of een bar) van bv. een zwembad, een manege, een tennisclub, enz. moet de aangifte voor de 
FAVV-heffing indienen in de sector horeca.

Is de FAVV-heffing verschuldigd voor kooklessen die in scholen  
worden gegeven? - naar boven -

1.  Leskeukens waar leerlingen alleen maaltijden klaarmaken voor zichzelf moeten niet geregistreerd worden en moeten dus geen heffing 
betalen (vak 3 van het aangifteformulier: geen enkele activiteit onder de controle van het FAVV).

2.  Leskeukens waarvan de bereide maaltijden worden gebruikt door anderen dan de leerlingen en leerkrachten die ze klaarmaken, 
moeten een toelating hebben en ze zijn de FAVV-heffing verschuldigd.

In welk geval mag ik het vakje ‘Oefent een activiteit uit die enkel  
aan een registratie onderworpen is’ aankruisen? - naar boven -
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U kunt enkel het vakje ‘Enkel registratie’ aankruisen als u één van de volgende 2 activiteiten uitoefent:
1. alleen kamers met ontbijt aanbieden
2.  alleen dranken en/of levensmiddelen in verpakking verkopen die ten minste drie maanden houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur 

(zakjes chips, nootjes, droge worsten ...)

Zijn zelfstandige koks die voor anderen werken,  
de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

1.  De zelfstandige koks die bij 1 of meerdere operatoren in de sector Horeca werken zijn de heffing verschuldigd. Ze worden 
beschouwd als dienstverleners en betalen een specifieke heffing. Deze operatoren moeten zich als dienstverlener registreren bij de 
LCE (Lokale controle-eenheid) van hun provincie.

2.  De zelfstandige thuiskoks die hun activiteiten enkel bij 1 of meerdere particulieren uitoefenen en die de voedingsingrediënten 
niet leveren dienen zich niet te laten registreren bij het FAVV en zijn de FAVV-heffing niet verschuldigd.

Zijn hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen  
via internet de FAVV-heffing verschuldigd? - naar boven -

Eten verkopen via Facebook, marketplace en andere platformen is niet verboden, ook restauranthouders kunnen hier bijvoorbeeld gebruik 
van maken. Toch is het verplicht om een toelating aan te vragen bij het FAVV voor je hiermee start. Bijgevolg zijn hobbykoks, zoals 
restauranthouders en traiteurs, de jaarlijkse FAVV-heffing verschuldigd.

Bij gelegenheidsverkoop door vrijwilligers en zonder winstoogmerk (de wetgeving bepaalt dat dit een activiteit is die maximaal 5 keer per 
jaar wordt georganiseerd, voor een totale duur van maximaal 10 dagen per jaar) is geen toelating nodig bij het FAVV. 

Meer info hier.

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 � Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Transport

http://www.favv.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-12-01.asp
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Wat verstaat men onder de sector Transport en welke activiteiten vallen onder die sector? - index sector -

Moeten platformen die instaan voor het vervoer van maaltijden van restaurants aan consumenten de FAVV-heffing betalen?

Wat verstaat men onder de sector Transport en welke activiteiten vallen 
onder die sector? - naar boven -

Dit behelst het transport, tegen betaling, van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen. Dit kan gebeuren met 
gelijk welk transportmiddel, zoals wegvervoer, luchtvaart, scheepvaart, per trein, enz. De transporteur moet niet noodzakelijk eigenaar 
zijn van de producten.

Men verstaat onder ‘zending’: één of meerdere producten (verpakt of onverpakt) die op één of meerdere plaatsen worden ingeladen 
voor één enkele opdrachtgever en bestemd zijn om te worden vervoerd in één reis en door middel van één transportmiddel naar één of 
meerdere losplaatsen voor één ontvanger.

Voorbeeld:
 •  transport van levensmiddelen, van diervoeders, van levend vee, van meststoffen, van bestrijdingsmiddelen, van 

zaaizaad, ...

Moeten platformen die instaan voor het vervoer van maaltijden van  
restaurants aan consumenten de FAVV-heffing betalen? - naar boven -

Platformen die instaan voor levering/vervoer van maaltijden van restaurants aan consumenten moeten geregistreerd zijn bij het FAVV en 
de jaarlijkse heffing betalen. De jaarlijkse FAVV-heffing wordt voor deze platformen berekend volgens de tarieven van de sector transport 
en dit op basis van het aantal zendingen per jaar.

Info die u ook kan interesseren:  � Sector Toelevering landbouw

 �  Sector Primaire productie

 �  Sector Verwerking

 � Sector Productie van verpakkingsmateriaal

 � Sector Groothandel

 � Sector Detailhandel

 � Sector Horeca

Transport
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Informatiegids FAVV-heffingen 2022  - naar index -

7. Feitelijke verenigingen
Hoe moeten de Feitelijke Verenigingen zich laten registreren bij het FAVV?
Is een feitelijke vereniging de heffing van het FAVV verschuldigd?
Wie moet voor een feitelijke vereniging de aangifte voor de FAVV-heffing indienen?

Hoe moeten de Feitelijke Verenigingen zich laten registreren  
bij het FAVV? - naar boven -

Indien u al uw activiteiten in de voedselketen uitoefent binnen het kader van een feitelijke vereniging, dan is het belangrijk dat u de 
gegevens van zowel uw eigen onderneming als die van de feitelijke vereniging volledig en correct laat registreren in onze databank.
Als dat nog niet gebeurd is, kunt u het registratieformulier voor feitelijke verenigingen invullen en aan de Lokale controle-eenheid (LCE) 
van het FAVV van uw provincie bezorgen.
U vindt dit formulier en bijkomende uitleg op de website van het FAVV.

De gegevens van de LCE vindt u op de website van het FAVV.

Opmerking:
 •  door deze volledige en correcte registratie van de feitelijke verenigingen wordt vermeden dat ook de leden van de 

feitelijke verenigingen zelf een aangifteformulier of een factuur van de FAVV-heffing zouden krijgen.

Is een feitelijke vereniging de heffing van het FAVV verschuldigd? - naar boven -

De feitelijke verenigingen die activiteiten uitoefenen in de voedselketen, zijn de heffing van het FAVV verschuldigd.

De leden van een feitelijke vereniging zijn dan de heffing niet verschuldigd, op voorwaarde dat ze voor eigen rekening geen andere 
activiteiten in de voedselketen uitoefenen dan die van de feitelijke vereniging.

Wie moet voor een feitelijke vereniging de aangifte  
voor de FAVV-heffing indienen? - naar boven -

Het lid van de feitelijke vereniging dat aangeduid werd als verantwoordelijke van de vereniging, moet de aangifte indienen.

Feitelijke verenigingen met activiteiten in de sector Primaire productie krijgen jaarlijks een factuur van de FAVV-heffing, zonder een 
aangifte te moeten indienen, net zoals andere operatoren in die sector.

https://www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
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Informatiegids FAVV-heffingen 2022  - naar index -

8. Tarieven per sector
De tarieven per sector vindt u op onze website.

http://www.afsca.be/financiering/heffingen/
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Informatiegids FAVV-heffingen 2022  - naar index -

9. Verminderd tarief dankzij gevalideerd autocontrolesysteem
Wat is het verminderd tarief en hoe kan ik dit bekomen?
Op welke vermindering heb ik recht?
Hoe moet ik bij mijn aangifte aanduiden dat ik recht heb op het verminderd tarief?
Heeft een nieuwe operator recht op het verminderd tarief?
Vanaf wanneer heb ik recht op het verminderd tarief?
Waar kan ik de contactgegevens terugvinden van de erkende certificerings- en keuringsinstellingen (OCI’s)?
Wie kan ik contacteren als ik denk dat ik recht heb op het verminderd tarief maar ik dit niet terugvind op mijn factuur?
Geeft de versoepeling voor kleine bedrijven recht op een tariefvermindering?
Wat moet ik doen om een gevalideerd autocontrolesysteem te bekomen maar wanneer er nog geen sectorgids werd 
goedgekeurd en/of mijn activiteiten niet kunnen geauditeerd worden door een erkende certificeringinstelling?
Wat is een niet te auditeren activiteit?
Zijn er activiteiten die niet worden meegerekend bij het toekennen van een vermindering?
Zijn er bepaalde activiteiten in de sector Primaire productie, die niet meegerekend worden voor de validatie van het 
autocontrolesysteem?
Hebben de traders recht op het verminderd tarief?
Hebben de dienstverleners recht op het verminderd tarief?
Geven de labels Meritus, Certus, Eurepgap, Bio, GlobalGap ... recht op het verminderd tarief?
Mijn activiteiten werden geauditeerd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, toch werd er geen verminderd tarief 
aangerekend op mijn factuur. Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Wat is het verminderd tarief en hoe kan ik dit bekomen? - naar boven -

Als uw autocontrolesysteem gevalideerd is, krijgt u vermindering op uw jaarlijkse heffing!

Wat is autocontrole?

Autocontrole is een geheel van maatregelen die bedoeld zijn om te waken over de veiligheid van de producten die uw onderneming 
aan consumenten verstrekt. Autocontrole is sinds 01/01/2005 verplicht voor alle operatoren (voor de kleinere operatoren uit de sector 
horeca en detailhandel zijn er versoepelingen toegestaan: zie www.favv.be > Professionelen > autocontrole > versoepelingen voor 
bepaalde inrichtingen). Er worden door uw beroepsverenigingen gidsen gepubliceerd, die u moeten helpen om zonder veel moeite een 
autocontrolesysteem in te voeren. U vindt ze terug op www.favv.be > Professionelen > autocontrole > autocontrolegidsen.

 •  U hebt nog geen autocontrolesysteem in uw onderneming: u bent in overtreding! U kunt een boete krijgen als u door het FAVV 
wordt gecontroleerd.

 •  Beschikt u over een autocontrolesysteem dat echter nog niet werd gevalideerd? U bent dan wel in orde met de wetgeving maar kunt 
geen aanspraak maken op een vermindering van uw jaarlijkse heffing.

 •  U hebt uw autocontrolesysteem laten valideren door een door het FAVV erkende OCI (certificerings- en keuringsinstelling) (*), 
of door het FAVV? Uw onderneming verdient ons vertrouwen, dus minder controles! U hebt recht op een vermindering op de 
eerstvolgende heffing voor het FAVV. Opgelet! Uw autocontrolesysteem moet verplicht gecertificeerd/gevalideerd zijn ten laatste 
op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat van de betrokken heffing; de vermindering wordt immers berkend op basis van 
de situatie van het afgelopen jaar.

(*) Zie www.favv.be > beroepssectoren > autocontrole > Certificerings - en keuringsinstellingen > Coördinaten van de erkende OCI’s.

Op welke vermindering heb ik recht? - naar boven -

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op het verminderd tarief, met een korting van 75% op het gewone tarief.
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Hoe moet ik bij mijn aangifte aanduiden dat ik recht heb  
op het verminderd tarief? - naar boven -

U kunt dit zelf niet op uw aangifte vermelden. Als u recht hebt op het verminderd tarief, zal uw certificerings- en keuringsinstelling (OCI) 
de gegevens over de validatie van uw autocontrolesysteem aan het FAVV bezorgen. Het FAVV zal hiermee dan automatisch rekening 
houden bij de berekening van het tarief van de FAVV-heffing.

Heeft een nieuwe operator recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Een ‘nieuwe’ operator is voor het eerste activiteitenjaar een specifieke FAVV-heffing (Starter) verschuldigd, waarbij geen rekening wordt 
gehouden met het aantal tewerkgestelde VTE’s of met het volume van de activiteiten. 

Sinds 2012 heeft de operator 12 maanden de tijd om zijn autocontrolesysteem te laten valideren, om op die manier te kunnen genieten 
van het verminderd tarief voor het jaar nadat hij zijn activiteiten heeft opgestart.

Opmerkingen:
 •  Indien u activiteiten uitoefent in de sector detailhandel en/of horeca, en indien er voor die activiteiten enkel een 

registratie bij het FAVV vereist is, bent u de forfaitaire heffing verschuldigd, als u in dezelfde vestigingseenheid geen 
andere activiteit uitoefent waarvoor een toelating of een erkenning van het FAVV vereist is.

 •  Indien u enkel een niet te auditeren activiteit uitoefent, wordt er een specifieke heffing (50% van het normale tarief) 
aangerekend.

Vanaf wanneer heb ik recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Het verminderd tarief geldt voor het jaar dat volgt op het jaar van de eerste validering van uw autocontrolesysteem, voor al uw activiteiten 
in de voedselketen.

Voor de volgende jaren geldt dit tarief wanneer gedurende het hele voorgaande jaar al uw activiteiten waren gedekt door een gevalideerd 
autocontrolesysteem, uitgezonderd voor een nieuwe activiteit waarvoor u 12 maanden de tijd heeft om deze te laten valideren.

Waar kan ik de contactgegevens terugvinden van de erkende certificerings- en 
keuringsinstellingen (OCI’s)?  - naar boven -

De lijst van de erkende Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI’s) is beschikbaar op de website van het FAVV.

Wie kan ik contacteren als ik denk dat ik recht heb op het verminderd tarief 
maar ik dit niet terugvind op mijn factuur? - naar boven -

Uw erkende certificerings- en keuringsinstelling stelt het FAVV in kennis van de validering van uw autocontrolesysteem. U moet hiervoor 
geen stappen ondernemen naar het FAVV toe.

Indien u denkt dat uw OCI niet alle informatie heeft meegedeeld aan het FAVV en dat dit de oorzaak is waarom er geen verminderd tarief 
werd aangerekend op uw factuur, neemt u best contact op met de certificeringinstelling die de audit heeft uitgevoerd in uw bedrijf.

http://www.favv.be/autocontrole-nl/oci/
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Geeft de versoepeling voor kleine bedrijven recht op  
een tariefvermindering? - naar boven -

De versoepeling is enkel van toepassing op de audit zelf en heeft geen enkele invloed op de facturatie.

Opgelet:
 • deze versoepeling geldt bovendien enkel voor de sectoren Detailhandel en Horeca.

Wat moet ik doen om een gevalideerd autocontrolesysteem te bekomen  
maar wanneer er nog geen sectorgids werd goedgekeurd  
en/of mijn activiteiten niet kunnen geauditeerd worden door  
een erkende certificeringinstelling? - naar boven -

Indien er voor de activiteiten die door u worden uitgeoefend nog geen goedgekeurde sectorgids bestaat of er kan geen audit worden 
aangevraagd bij een erkende certificeringinstelling, kan de audit steeds worden uitgevoerd door een Lokale Controle-Eenheid (LCE) 
van het FAVV. Een aanvraagformulier en verdere informatie hieromtrent, is beschikbaar op de website van het FAVV: “formulier voor de 
aanvraag”.

Voorbeelden:
 •  als houder van bijen kan u de gids G030 gebruiken. Er bestaat momenteel nog geen erkende certificeringinstelling 

die de audit kan uitvoeren. 
 •  voor de activiteit ‘produceren van artisanale fruitsappen op de boerderij’, destilleerderijen, … bestaat er nog geen 

sectorgids. 

Wat is een niet te auditeren activiteit? - naar boven -

Bepaalde activiteiten zijn door het FAVV gekwalificeerd als niet te auditeren, bv. de activiteiten van dienstverleners of de activiteiten van 
traders. Indien u enkel niet te auditeren activiteiten uitoefent, betaalt u een specifieke heffing.

Als u zich in dat geval bevindt, moet u contact opnemen met de LCE (Lokale controle-eenheid) van uw provincie om uw activiteit te laten 
registreren als dienstverlener of als trader.

Zijn er activiteiten die niet worden meegerekend bij het toekennen van een 
vermindering? - naar boven -

Met activiteiten waarvoor geen erkenning of toelating is vereist, wordt geen rekening gehouden bij het al dan niet toekennen van een 
vermindering.

Voor deze activiteiten dient u aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:
1.  de betreffende activiteit bestaat uitsluitend uit verkoop aan de eindverbruiker en de producten zijn verpakt en/of voorverpakt en zijn 

ten minste drie maanden houdbaar bij omgevingstemperatuur.
2. detailhandel in petfood (voeder voor geen voeding producerende dieren)
3. U biedt alleen kamers met ontbijt aan.

https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
http://www.favv.be/autocontrole-nl/audit/
http://www.favv.be/lce/
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Zijn er bepaalde activiteiten in de sector Primaire productie,  
die niet meegerekend worden voor de validatie  
van het autocontrolesysteem? - naar boven -

Er wordt geen rekening gehouden met het ontbreken van een validatie van het autocontrolesysteem van bepaalde activiteiten, indien alle 
volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De hoofdactiviteit van de operator = Primaire productie
 • Een bijkomende activiteit in de Primaire sector is geregistreerd en vrijgesteld van de heffing

Voorbeeld:
 •  een houder van 200 melkkoeien en 2 dwerggeiten moet zijn autocontrolesysteem laten valideren voor de runderen, 

maar niet voor de geiten. Deze bijkomende activiteit moet echter de identificatie- en welzijnsregels voor het dier 
respecteren.

Hebben de traders recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Nee, ze zijn de specifieke heffing verschuldigd (rekening houdend met het aantal VTE).

Hebben de dienstverleners recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Nee, ze zijn de specifieke heffing verschuldigd.

Geven de labels Meritus, Certus, Eurepgap, Bio, GlobalGap ...  
recht op het verminderd tarief? - naar boven -

Nee.

Mijn activiteiten werden geauditeerd in het jaar voorafgaand  
aan het heffingsjaar, toch werd er geen verminderd tarief  
aangerekend op mijn factuur. Wat kan hier de oorzaak van zijn? - naar boven -

De datum van de audit is niet altijd dezelfde als de begindatum van het certificaat. Het is deze laatste datum die van belang is. Wanneer 
er een onderbreking in de validatie is, kan er geen verminderd tarief worden toegekend. Een (nieuwe) audit dient dus op tijd te worden 
aangevraagd.
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10. Problemen omtrent mijn aangifte
Ik heb mijn aangifte via het web ingevuld en besef dat ik een fout heb gemaakt. Hoe kan ik die corrigeren?
Ik ga niet akkoord met het bedrag van mijn factuur voor de FAVV-heffing. Welke procedure moet ik volgen om ze te betwisten?
Kan uitstel van betaling worden aangevraagd? Kan er een afbetalingsplan worden toegekend?
Ik heb twee aangifteformulieren voor de FAVV-heffing ontvangen terwijl ik maar één vestigingseenheid en één btw-nummer 
heb. Wat moet ik doen? 
Waar kan ik terecht met mijn vragen over de aangifte of de facturen van de FAVV-heffing?

Ik heb mijn aangifte via het web ingevuld en besef dat ik een fout  
heb gemaakt. Hoe kan ik die corrigeren? - naar boven -

Als een aangifte ingediend is via het web, kan de operator ze niet opnieuw opvragen om er wijzigingen in aan te brengen.

U dient dan tijdens de openingsuren te bellen naar het contactcenter van de dienst Financiering van het FAVV op het nummer  
02/ 211 99 00 (van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.30 u.).

Ik ga niet akkoord met het bedrag van mijn factuur voor de FAVV-heffing. 
Welke procedure moet ik volgen om ze te betwisten? - naar boven -

Als u meent dat u op uw factuur ten onrechte geen verminderd tarief heeft bekomen, moet u eerst contact opnemen met de Certificerings- 
en keuringsinstelling (OCI) die de audit voor uw onderneming heeft uitgevoerd. De OCI’s sturen ons immers de status door van de 
autocontrolesystemen van de operatoren. De OCI zal dan contact opnemen met het FAVV om uw factuur eventueel te herberekenen.

In alle andere gevallen kan u ons elk bewijsstuk bezorgen dat u noodzakelijk acht om uw betwisting te staven.

De procedure staat uitgelegd op de keerzijde van de factuur, in de rubriek ‘Indienen van een bezwaarschrift’, en is in overeenstemming 
met de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen.

Opgelet:
 • bij betwisting moet u in elk geval reageren vóór de vervaldag van de factuur.

Kan uitstel van betaling worden aangevraagd? 
Kan er een afbetalingsplan worden toegekend? - naar boven -

Uitstel van betaling of een afbetalingsplan kunnen in bijzondere omstandigheden of in geval van overmacht worden verleend.

Voorbeeld:
 • stopzetting wegens renovatie, brand, ziekte ...
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U moet een schriftelijk verzoek indienen en er elk bewijsstuk bijvoegen dat nodig is om de gegrondheid van uw verzoek aan te tonen. U 
kunt per e-mail een aanvraag indienen of uw vragen stellen: incasso@favv.be of per brief:

FAVV - AC Kruidtuin
Dienst INCASSO
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

Opgelet:
 • u moet in elk geval reageren vóór de vervaldag van de factuur.

Ik heb twee aangifteformulieren voor de FAVV-heffing ontvangen terwijl ik 
maar één vestigingseenheid en één BTW nummer heb.  
Wat moet ik doen? Waar kan ik terecht met mijn vragen over de aangifte of 
de facturen van de FAVV-heffing? - naar boven -

U kunt zich wenden tot het contactcenter van het FAVV (02/ 211 99 00) dat uw oproepen beantwoordt op elke werkdag van 8.30 tot  
12.00 u. en van 13.00 tot 16.30 u.

U kunt ook per e-mail bezwaar indienen of uw vragen stellen: heffingen@favv.be of per brief:

FAVV - AC Kruidtuin
Dienst Financiering
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

Vragen die u ook kunnen interesseren:  �Hoe ben ik geregistreerd bij het FAVV?

 �Wat moet ik doen als ik mijn documenten in een andere officiële landstaal wil ontvangen?

mailto:incasso@favv.be
mailto:heffingen@favv.be
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11. Problemen omtrent mijn factuur
Betwistingen met betrekking tot een factuur
Toepassing van het verlaagd tarief
Ombudsdienst van het FAVV
Betalingsmoeilijkheden
Andere vragen

Betwistingen met betrekking tot een factuur - naar boven -

Alle betwistingen met betrekking tot een factuur moeten ons bereiken vóór de vervaldatum van die factuur, bij voorkeur per e-mail op het 
adres heffingen@favv.be of per brief op onderstaand adres:

FAVV - AC Kruidtuin 
Dienst Financiering 
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

Uw bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en u kunt ook alle bewijsstukken ter ondersteuning van uw verzoek erbij voegen.

Toepassing van het verlaagd tarief - naar boven -

Indien het gaat om een probleem bij de toepassing van het verlaagd tarief dat samenhangt met uw systeem van autocontrole, moet u 
zich vooraf tot uw certificerings- en keuringsinstelling (OCI) richten om de juistheid van uw certificeringsgegevens te laten controleren. 
Indien uw verzoek gerechtvaardigd is, zal de keurings- en certificeringsinstelling de vereiste informatie om uw factuur te regulariseren aan 
het FAVV bezorgen.

Ombudsdienst van het FAVV - naar boven -

De dienst Financiering zal u antwoorden overeenkomstig de geldende wetgeving en met inachtneming van de door de directie van het 
FAVV gevalideerde geüniformiseerde procedures.

Indien u echter van oordeel bent dat u benadeeld bent of onterecht behandeld werd, hebt u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te 
dienen bij de ombudsdienst van het FAVV, schriftelijk op het adres:

FAVV - AC Kruidtuin 
Ombudsdienst
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

of in onze kantoren, maar dit enkel op afspraak.

mailto:heffingen@favv.be
http://www.favv-afsca.be/autocontrole-nl/oci
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Betalingsmoeilijkheden - naar boven -

In geval van betalingsproblemen door overmacht kan u, met toevoeging van de bewijsstukken, een gemotiveerd verzoek voor een 
verlenging van de betalingstermijn of voor een afbetalingsplan indienen, bij voorkeur op het e-mailadres incasso@favv.be of per brief 
op het adres: 

FAVV - AC Kruidtuin 
Dienst Incasso
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel

vóór de vervaldatum van de factuur. De beslissing tot toekenning of tot weigering wordt u vervolgens meegedeeld per post, afhankelijk 
van de beoordeling van uw situatie.

Andere vragen - naar boven -

Voor alle andere vragen kan u terecht bij het Contactcenter op het nummer 02 211 99 00, van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12.00 u. 
en van 13.00 tot 16.30 u.

mailto:INCASSO@favv.be
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