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EN BIJ HET FAVV?
TE REGISTREREN
De afgelopen maand contacteerden ons een aantal
al ongeruste tuina
tuinaannemers
tuinaann
met vragen over
hun registraties en/of hefʖngen bij het FAVV.
hierover bestaat,
AVV. Omdat
mdat nog heel wat vverwarring
ve
geven we een stand van zaken en tips om hier
er mee om te gaan.

Actuele situatie

Wanneer een tuinaannemer enkel
el tuinvoert bij particuartic
aanleg of -onderhoud uitvoert
liere klanten dan wordtt hij door
oor het FAVV
stverlener.
ner. Dan hoeft
aanzien als een dienstverlener.
er niet geregistreerd te
een tuinaannemer
VV en dus geen hef
ʖng te
zijn bij het FAVV
hefʖ
uitz
betalen. Maar er zijn hier heel wat uitzonegel waardoor
waardo je in bederingen op de regel
gere
paalde gevallen wel moet geregistreerd
worden.

Productieactiviteit

Een tuinaannemer met een eigen plantenkwekerij valt net als een boomteler of een sierteler onder de primaire
plantaardige productie en moet dus als
‘tuinbouwbedrijf met activiteit plantaardige productie niet bestemd voor consumptie’, geregistreerd zijn. Dit is het
geval wanneer je een eigen productieactiviteit hebt van meer dan 10 are teeltoppervlakte.

Detailhandel

Een tuinaannemer die bestrijdingsmiddelen, meststoffen of bodemverbete-

raars gaat g
gebruiken in de tuinen van
klanten is een dienstverlener. Maar
zijn kla
klante
tuinaannemers
die bestrijdingsmiddelen,
tuinaan
aan
meststoffen of bodemverbeteraars vermes
handelen (aankopen en verkopen) worden
ha
beschouwd als detailhandelaren en moeten als dusdanig geregistreerd worden.

Openbaar groen

Indien een tuinaannemer echter in openbaar groen aanplantingen van paspoortplichtige planten doet, moet hij volgens
het FAVV over een erkenning als ‘tuinbouwbedrijf met activiteit plantaardige
productie niet bestemd voor consumptie’
beschikken en dus ook op deze manier
geregistreerd zijn. De reden hiervoor
is dat het FAVV openbaar groen niet beschouwt als eindgebruiker. Dit wil zeggen
dat een tuinaannemer, gevestigd in een
KMO-zone en zonder enige productie of
conditionering van planten in dit geval niet
beschouwd wordt als een dienstverlenend
bedrijf maar wel als een productiebedrijf.
Dit is geen realistische opstelling en gaat
voorbij aan de werkelijke situatie op het
terrein. Het AVBS heeft ter zake het FAVV

gecontacteerd voor overleg om hier meer
verduidelijking over te krijgen.

Wat als je toch FAVV-hefʖng dient te
betalen?

Het kan zijn dat je als tuinaannemer omwille van één of andere reden onder een
bepaalde FAVV-activiteit geregistreerd
bent waardoor je hefʖng dient te betalen.
Een verkeerde registratie uit het verleden of een wijziging van de situatie op je
bedrijf waardoor de registratie niet meer
nodig is, kunnen hiervan de oorzaak zijn.
Een stopzetting van één of meerdere activiteiten waarvoor je geregistreerd bent,
dient gemeld te worden aan het FAVV via
een speciʖek aangifteformulier. Het is
mogelijk dat het FAVV vervolgens een controle op het bedrijf komt uitvoeren om vast
te stellen of je effectief één of meerdere
activiteiten hebt stopgezet. Deze situatie
is voor elk bedrijf speciʖek. Wil je hier
meer hierover weten, contacteer AVBSconsulent Jan Vancayzeele (0476/91 01 36
of info@avbs.be). O
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