FAVV-REGISTRATIE VOOR TUINAANNEMERS
FAVV en minister Laruelle verduidelijken
Op 24 mei had het AVBS overleg met het FAVV waarin werd gevraagd om voor de tuinaanlegsector een aantal
zaken te verduidelijken in verband met de registratie bij het Agentschap. Volksvertegenwoordiger Ine Somers
stelde op eigen initiatief dezelfde schriftelijk vraag aan minister Laruelle. We geven een samenvatting van het
antwoord van de minister en de resultaten van het overleg van het AVBS met het FAVV.
Volksvertegenwoordiger Ine Somers las blijkbaar met veel belangstelling het artikel ‘Dient een tuinaannemer
zich te registreren bij het FAVV’ in ons vakblad Sierteelt&Groenvoorziening van 3 april 2012. Vermits zij
overtuigd was dat er één en ander diende verduidelijkt te worden, stelde ze een schriftelijke vraag aan de
minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw. Het antwoord daarvan verscheen in het
Bulletin van Vragen en Antwoorden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nr. 68 van 4 juni 2012.
Tuinaanlegbedrijven die geen eigen productie hebben, moeten geen registratie, erkenning of toelating hebben
als ze de activiteit aanleg/onderhoud van tuinen en parken uitoefenen (69100000). Tuin- en parkaannemers
dienen zich wel bij het Agentschap registreren in de volgende gevallen:
a) Tuinaannemers die een opplantzone of boomkwekerij hebben, moeten zich bij het Agentschap laten
registreren wanneer de oppervlakte ervan meer dan 10 are bedraagt. Zij worden dus geregistreerd als
tuinbouwproducent (21111400).
b) Tuinaannemers die een activiteit hebben in de kleinhandel voor meststoffen, bodemverbeteraars,
teeltsubstraten of zuiveringsslib moeten zich bij het Agentschap laten registreren met activiteitscode
11084000.
c) Tuinaannemers die een activiteit hebben van productie van planten waarvoor een fytosanitair paspoort
vereist is, moeten zich door het Agentschap laten erkennen onder de activiteitscode 21111400
(Tuinbouwproducent) met productcode 20.
d) Tuinaannemers die gewasbeschermingsmiddelen verkopen, moeten eveneens geregistreerd zijn om deze
activiteit te kunnen uitvoeren.
e) Tuinaannemers die planten met een verplicht plantenpaspoort (tot de eindgebruiker) aanplanten in
openbare groene zones, moeten een fytosanitaire erkenning hebben en moeten dus geregistreerd zijn. De
registratie in BOOD (Databank van de operatoren van het Agentschap) gebeurt dus onder tuinbouwbedrijf
(21111400 ) met als activiteit niet voor consumptie bestemde plantaardige productie (21021400).
Let op! Deze registratie is evenwel niet van toepassing als het openbaar bestuur de planten zelf aankoopt en
ter beschikking stelt van de tuinaannemer. De tuinaannemer treedt in dit geval enkel op als dienstverlener.
Het Agentschap heeft een informaticatool gecreëerd bestemd voor operatoren waarbij ze hun activiteiten
online kunnen nazien en wijzigen. Het administratief personeel van de Provinciale Controle Eenheden (PCE's)
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wordt daarna belast met het nazicht van de gecodeerde gegevens en doet alle noodzakelijke stappen om een
correcte codering van de activiteiten te verzekeren. Het Agentschap publiceert op haar website (www.favv.be)
alle wetgeving op dit vlak. De operatoren kunnen eveneens direct contact opnemen met de PCE's om de in te
brengen activiteiten na te gaan.
Bij elke inspectiemissie gaat het Agentschap de activiteiten van de operator na. Het aantal missies uitgevoerd
gedurende 2011 bij de operatoren die een dienstverlenende activiteit als land- en tuinbouwaannemer hebben,
bedroeg 364 in Vlaanderen. Er zijn geen processen-verbaal van overtreding over deze materie opgesteld. In dit
geval werden er geen sancties voorzien. Er werden dus geen sancties opgelegd.
Indien aanplantingen gebeuren van planten met een plantpaspoort dan dienen deze paspoorten minstens één
jaar te worden bijgehouden. Dit is wettelijk verplicht omdat de traceerbaarheid (van producent tot gebruiker)
van deze planten moet gegarandeerd zijn. Openbare besturen houden de plantenpaspoorten bij voor planten
aangeplant in openbare groene zones. Indien plantenpaspoortplichtige planten in privaat- of bedrijfsgroen
aangeplant worden, dient de tuinaannemer deze minstens één jaar bij te houden.
Wens je meer informatie of wil je specifiek advies op maat van uw bedrijf, contacteer AVBS-consulent Jan
Vancayzeele (0476/91 01 36 of info@avbs.be).
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