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FINANCIERING

Resultaten van de campagne van 2016

Herziening van het Koninklijk besluit betreffende 

heffingen van 10 november 2005 - nieuwe 

tarieventabel                                                                                

Vooruitzichten voor de campagne van 2017 

Federaal Agentschap voor

de Veiligheid van de  

Voedselketen           

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op weg naar paperless factureren 

• De communicatie per e-mail is in 
ontwikkeling:  

• 46.000 adressen verschaft en gevalideerd in 2015

• 68.000 adressen verschaft en gevalideerd in 2016

• 28.000 van de zowat 120.000 bedrijven hebben gevraagd om 
hun facturen via mail te ontvangen (+8.000 in de loop van 
het jaar 2016).

• Spontane aangiftes: 420 operatoren werden overhaald

• Naar aanleiding van de berichten in de pers en op onze 
verschillende websites (Favv.be en Foodweb.be), doen 
bepaalde operatoren een aangifte vooraleer ze een uitnodiging 
ontvangen hebben. 

• We komen nog lang niet in de buurt van de resultaten van 
Tax- On-Web, maar we zijn vastberaden om in de toekomst 
verder te gaan op deze weg.  ☺

221-02-2017



2

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Evolutie van de Financiering

21-02-2017

Campagne 2011 
(01/2012)

Campagne 2016 
(01/2017)

Aangifteformulieren 183.333 173.051

VEN’s Factureerbaar 145.506 154.976

Ratio facturen/verst form. 79 % 90 %

Stillen op verzonden 11,18 % 7,90 % (5,7 % op 14/02)

Niet factureerbaar 15.818 (8,6 %) 8.022 (4,6 %)
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Aantal vestigingseenheden: detail 
Bonus/malus (heffingencampagne 2016 op 

15/01/2017)
Gewone 

registratie 
(Horeca –
detail) 

Buiten registratie Vol tarief
Verlaagd 

tarief
Nieuwkome

rs  
Totaal 

Agro-toelevering 590 428 142 20 590

Primaire 
productie

40.873 21.753 17.910 1210 40.873

Verwerking 3.694 2.723 693 278 3.694

Groothandel 7.114 5.928 533 653 7.114

Detailhandel 15.476 25.626 20.375 2.315 2.936 41.102

Horeca 13.226 49.673 42.954 679 6.040 62.899

Vervoer 2.371 2.143 47 181 2.371

Verpakkingsmat

eriaal 
187 165 17 5 187

Totaal 28.702 130.128 96.469 22.336 11.323 158.830

In 2012 : 17.373 VEN met bonus

In 2013: 19.223 VEN met bonus
In 2014: 19.364 VEN met bonus
In 2015: 21.495 VEN met bonus
In 2016:  22.336 VEN met bonus
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Alle sectoren – vergelijking van de 
heffingencampagnes 2011 (10/05/2012) en 

2016 (15/02/2017)

Gefactureerde 
bedragen in 2011

Gefactureerde 
bedragen in 2016

Percentage 
versus 2011

Aantal VEN/VE 
gefactureerd in 

2011

Aantal VEN/VE 
gefactureerd in 

2016
Percentage

Agro-

toelevering
€648.362 €383.452 59 % 522 590 113 %

Primaire 
productie

€6.003.777 €5.205.155 87 % 41.838 40.873 98 %

Verwerking €5.192.205 €3.741.900 72 % 4.055 3.694 91 % 

Groothandel 
€3.303.863 

€3.601.983 109 % 6.117 7.114 116 %

Detailhandel €6.514.523 €6.940.223 107 % 34.558 41.102 119 %

Horeca €8.732.002 €8.214.847 94 % 53.214 62.899 118 %

Vervoer €167.962 €327.015 195 % 2.304 2.371 103 %

Verpakkingsm

ateriaal 
/ €337.275 / / 187 /

Totaal €30.562.694 €28.751.850 94 % 142.608 158.830 113 %

Bonus -€1.924.547 - €10.508.418 
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Update van de tarieventabel heffingen 
voor de campagne van 2018

• Doelstelling: publicatie van de nieuwe tarieven 
vóór 31/12/2017

• Basissen:  

1)Voor 2/3, economische gegevens 2012, 2013, 
2014 (Toegevoegde waarde tegen 
factorkosten en bruto-equivalent van het 
bedrijf). 

2)Voor 1/3, het aantal voltijdse equivalenten die 
geaffecteerd zijn naar het controleplan en die 
niet worden betaald door retributies.
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Verloop van de campagne van 2017

• Startschot van de campagne op 15 maart. 

• Publicatie van een bijlage in de kranten,
newsletters voor professionelen en op de
homepagina's www.favv.be en
www.foodweb.be.

• Uitnodiging tot aangifte per mail aan 68.000
bedrijven die een gevalideerd e-mailadres
hebben achtergelaten.

• Versturen van facturen naar de primaire sector 
tijdens de tweede helft van maart. 
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Verloop van de campagne 2017

• Tussen april en juni voor alle sectoren samen de
uitnodigingen tot aangifte versturen via de post.

• Vanaf juli 2017: herinneringen van aangifte voor
nalatige operatoren, acties ter controle en
opvolging van de aangiften. In orde brengen van
de gegevens van de operatoren in BOOD.

• De belanghebbende operatoren (meer dan 6
VEN's), waaronder voornamelijk de
overheidsinstellingen, genieten dit jaar nog van
een gepersonaliseerde opvolging.

• Naast het gewoonlijke facturatiewerk, zullen
ongeveer 12.000 ingebrekestellingen moeten
worden verstuurd.
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Verloop van de campagne 2017

• De nadruk zal worden gelegd op de coherentie
tussen de activiteiten verklaard en die
geregistreerd in BOOD.

• Momenteel geven 98% van de operatoren bij de
financiering dezelfde hoofdactiviteit aan als de
activiteit die geregistreerd is in BOOD (96 % in
2012).

• De doelstelling in de toekomst (2018?) is 100%
coherentie dankzij de nieuwe applicatie voor
aangifte waarin de operator in eerste instantie zijn
activiteiten zal kunnen valideren en nadien, in
voorkomend geval, zal worden verzocht om de
informatie te verstrekken die eventueel nog nodig
is voor de facturatie.
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