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Om de dossiers van de feitelijke verenigingen bij het FAVVV correct te kunnen beheren, is het
noodzakelijk om de leden van deze feitelijke vereniging, die in de voedselketen actief zijn, te
kennen. Hiertoe zal het FAVV binnenkort een schrijven richten aan alle feitelijke verenigingen
die actief zijn in de landbouwsector.
Dit moet het mogelijk maken om de gegevens van het FAVV af te stemmen op die van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een gegevensbank beheerd door de Federale
Overheidsdienst Economie waarin o.a. identificatiegegevens, hoedanigheid (handelaar, niet-handelaar
of ambacht), toelatingen, activiteiten enzovoort van alle ondernemingen worden samengebracht.
Sedert 30 juni 2009 moeten alle natuurlijke personen die in België als onafhankelijke entiteit,
economische en beroepsmatige activiteiten hetzij als hoofdactiviteit hetzij als nevenactiviteit
uitoefenen, in de KBO worden opgenomen. De rechtspersonen naar Belgisch recht moeten eveneens
ingeschreven zijn. Bovendien moeten de vestigingseenheden van bovenvermelde ondernemingen ook
ingeschreven zijn.
Bij de KBO worden de feitelijke verenigingen geregistreerd zonder noodzakelijkerwijs de band met de
leden ervan. Door deze gegevens over te maken met het formulier dat U toegestuurd wordt, kan u
trouwens ook vermijden dat de leden van de feitelijke vereniging, die enkel actief zijn binnen deze
vereniging, in de toekomst nog eens ten persoonlijke titel een heffing moeten betalen. Bij de brief is
een formulier gevoegd dat door de leden van de feitelijke vereniging ingevuld moet worden. Het
formulier is ook beschikbaar op de website van het FAVV. Het ingevulde document dient, vòòr 30 april
2011, verzonden te worden naar uw Provinciale controle-eenheid (PCE). Om geen bijkomende kosten
te veroorzaken werd een gefrankeerde retourenvelop toegevoegd. Het formulier bevat de
administratieve gegevens die gecontroleerd en eventueel aangevuld moeten worden. Met het
formulier moeten de activiteiten van de feitelijke vereniging opgegeven worden en -zeer belangrijk –
moet opgegeven worden wie de leden van de feitelijke vereniging zijn. Mocht de feitelijke vereniging
ondertussen haar activiteit, onder de bevoegdheid van het FAVV, hebben beëindigd, moet dit samen
met de datum van stopzetting gemeld worden.
Ieder lid van de feitelijke vereniging zal het nummer van zijn eigen vestigingseenheid die actief is op
het adres van de vereniging en ter controle het ondernemingsnummer en het adres van zijn eigen
onderneming dienen op te geven.
Dit zijn de gegevens zoals die in de KBO gekend zijn. Dit kan in een aantal gevallen nog niet gebeurd
zijn. Dan moet U zich zo snel als mogelijk in regel stellen. De informatie hieromtrent kan U terugvinden
op de website http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/index.jsp . U kan daar trouwens zelf
controleren of uw onderneming correct geregistreerd staat in de KBO via de module ‘public search’. Bij
“aantal vestigingseenheden” moet er minstens één vestigingseenheid ingegeven zijn. Controleer ook
of het adres klopt en of alle activiteiten opgenomen zijn. In een aantal gevallen kan U bepaalde
gegevens zelfs wijzigingen via de module ‘private search’. Opgelet: de personen die ten persoonlijke
titel ook buiten de feitelijke vereniging actief zijn in de voedselketen, kunnen deze gegevens
(vestigingseenheidsnummer alsook het ondernemingsnummer) ook op hun jaarlijkse factuur voor de
heffingen van het FAVV terugvinden.
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