
Formulier «Identificatie leden feitelijke verenigingen»
FAVV

Food Safety Center 

Kruidtuinlaan 55

1000 Brussel

KBO: 0267.387.230

Voor vragen of

bijkomende inlichtingen:

02/545 50 75

Onze opdracht is te waken

over de veiligheid van de

voedselketen en de kwaliteit

van ons voedsel, ter 

bescherming

van de gezondheid

van mens, dier en plant.

Luik A: Administratieve gegevens van de feitelijke vereniging

Sector primaire productie

Luik C: Identificatie leden feitelijke vereniging

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:

U kan de reeds gefrankeerde retourenvelop gebruiken  
om het formulier naar uw PCE te versturen.  
U hoeft er niets op te  schrijven. 
Ter informatie vindt u hier de gegevens van uw PCE:

FAVV - PCE Oost-Vlaanderen 
Zuiderpoort - Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6 / 1000 

B-9050 GENT

  De feitelijke vereniging is niet meer actief in de voedselketen  

sedert  /  /  (DD/MM/JJJJ)

Geef het adres op van de locatie waarop de activiteiten uitgevoerd worden, indien dit niet 
 overeenkomt met het adres van de vestigingseenheid vermeld onder Luik A 2 , of indien het 
 ontbreekt. 

1 Adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming:

ADRESSE ON
VELDSTRAAT 3
9000 GENT 

Adres van de vestigingseenheid:

ADRESSE ON
VELDSTRAAT 3
9000 GENT 

2

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

Tel: 



Luik B: Uitgeoefende activiteiten Luik C: Identificatie leden feitelijke vereniging

Duid de door de feitelijke vereniging uitgeoefende activiteiten, onder de bevoegdheid van het FAVV (sector 
 primaire productie) aan in onderstaande lijst. Kies telkens een hoofdcategorie (vetgedrukt en blauwe achtergrond) 
en indien mogelijk één of meerdere detailomschrijvingen.

Productie van akkerbouwgewassen
Directe verkoop aan de consument van akkerbouwgewassen
Bereiding van aardappelen in kader van primaire productie
Onmiddellijke verpakking van aardappelen in kader van primaire productie
Fruitbedrijf
aangesloten bij telersvereninging
directe verkoop aan de consument
Groententeeltbedrijf
aangesloten bij telersvereninging
directe verkoop aan de consument
Tuinbouwbedrijf - Plantaardige productie niet bestemd voor consumptie
paspoortplichtige planten
Bedrijf met productiedieren
Kalveren (vetmesten)
Runderen (behalve vetmesten kalveren)
Fokpluimvee
Gebruikspluimvee bestemd voor uitvoer
Gebruikspluimvee niet bestemd voor uitvoer
Pluimvee voor de productie van foie gras
Varkens
Schapen en geiten
Lagomorfen (bv. konijnen)
Eenhoevigen (bv. paarden, ezels) indien gehouden voor vlees of melkproductie
Gekweekt tweehoevig wild (bv. herten)
Gekweekt vederwild (bv fazanten)
Directe verkoop van pluimvee of lagomorfen aan de consument op markten
Slachten en al dan niet uitslachten van productiedieren (op het landbouwbedrijf)
Pluimvee
Lagomorfen (bv. konijnen)
Pluimvee voor de productie van foie gras
Gekweekt wild
Het samenbrengen van landbouwhuisdieren waar het verhandelen duidelijk van ondergeschikt belang is
Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden
Melkproductie
Directe verkoop aan de consument in het melkproductiebedrijf
Vervoer van melk
Melk van koeien
Melk van melkgevende dieren andere dan koeien
Productie van consumptie-eieren
Legkippen

Ander pluimvee

Directe verkoop aan de consument in de productie-eenheid van consumptie-eieren
Loonwerk in land- en tuinbouw
met gebruik en stockage van gewasbeschermingsmiddelen
met gebruik en zonder stockage van gewasbeschermingsmiddelen
zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Ik voer, buiten de activiteiten hierboven vermeld, nog andere activiteiten uit die onder de bevoegdheid van 
het FAVV vallen. Uw PCE zal u hieromtrent contacteren. Gelieve daartoe de naam van de contactpersoon, zijn 
telefoonnummer en/of e-mailadres op te geven.

Naam:  

Tel:   e-mail: 

Vul onderstaande gegevens in voor elk lid van de feitelijke vereniging.
Vink het eerste vakje aan om de verantwoordelijke van de feitelijke vereniging aan te duiden.
(slechts één verantwoordelijke mogelijk)

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:

 Verantwoordelijke van de feitelijke vereniging

Vestigingseenheidsnummer: 

Naam:  Voornaam: 

Gelieve hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in te vullen

Ondernemingsnummer: 

Bedrijfsnaam: 

Straat:  Huisnummer:  Bus: 

Postcode:  Gemeente: 

 Ik voer nog andere activiteiten uit in de voedselketen buiten de feitelijke vereniging.

Datum:  /  /  (DD/MM/JJJJ)  Handtekening:


