
 vzw

Gasthuisstraat 31 B2  1000 Brussel
T 02 274 22 03  F 02 400 71 26

E-mail: nve@sectors.be  www.eierhandelaars.be
BTW BE0413.313.931 Nationaal Verbond van Eierhandelaars VZW

NVE komt op voor 
uw belangen, informeert 

en adviseert!

WIE IS WIE?

Algemeen secretaris: 
 Johan Van Bosch
Algemeen Voorzitter: 
 Dirk Peetermans (Herselt)
Ondervoorzitter: 
 Luc Penneman (Stekene)
Bestuurders: 
 Herman De Roover (Zottegem)
 Jan D’Haeze (Gavere)
 Nicolas Duyck (Euro-Ei, Tessenderlo)
 Xavier Goeminne (Belovo, Sint-Eloois-Vijve)
 Olivier Lodewijckx (L.E.C., Tessenderlo)
 Michel Van Hees (Eierveiling Poederlee)

W O R D  L I D  V A N  N V E
Betaal de lidmaatschapsbijdrage via overschrijving. 
Stort het bedrag op rekeningnummer BE49 4263 1471 
6171 (BIC: KREDBEBB) van NVE vzw, met vermelding 
“lidmaatschap + uw ondernemingsnummer”. Na betaling 
wordt een factuur met btw overgemaakt. Deze bijdrage is 
100% fi scaal aftrekbaar.

BIJDRAGE

Pakstations, 
groothandelaars

€ 425,00 + 21 % BTW = 
€ 514,25

Eierexporteurs en 
verzamelaars 

€ 550,00 + 21 % BTW = 
€ 665,50 

Eiproductenindustrie € 550,00 + 21 % BTW = 
€ 665,50

 
Nieuwe leden krijgen automatisch gedurende het eerste jaar 
een korting van € 200,00 + 21 % BTW = € 242,00 



VOORSTELL ING

Het Nationaal Verbond van Eierhandelaars is 

de beroepsvereniging van alle zelfstandigen en 

bedrijfsleiders die actief zijn in de eierhandel. NVE 

werd opgericht op 9 augustus 1973. De leden zijn 

pakstations, verzamelaars, groothandelaars in 

consumptie-eieren en verwerkers van eieren. De leden 

zijn zowel zelfstandige ondernemers als KMO-leiders 

met personeel, kortom ondernemers die bewust voor 

het Nationaal Verbond van Eierhandelaars gekozen 

hebben om hun belangen te verdedigen en die dagelijks 

de vruchten ervan plukken.  

WAT DOE T NVE?

1 | Netwerking
Kom naar de netwerkactiviteiten van NVE. Dé gelegenheid om op 
een spontane manier over zaken te spreken en interessante col-
lega’s en leveranciers te ontmoeten. Er is altijd wel iemand die u 
verder kan helpen met uw specifi eke vragen, of ze nu van technische 
of sectorale aard zijn. En hoe groter uw netwerk, hoe sneller de op-
lossing voorhanden is!

2 | Helpdesk
Wetten, regels en voorschriften... Onze sector wordt er mee over-
donderd. NVE vindt dat correcte informatie en betrouwbaar advies 
de basis zijn van elke goede beslissing. Ook voor uw onderneming.
Mail of telefoneer naar het secretariaat van NVE: nve@sectors.be - 
T 02 274 22 03. Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt 
op weg geholpen naar de juiste dienst of oplossing.
U bent altijd welkom met uw: Syndicale vragen - vragen over voed-
selveiligheid - personeelsgebonden kwesties - technische vragen 
- vragen van juridische, sociale, economische aard - ... Kortom, 
alles wat ook maar met uw beroepsactiviteiten te maken heeft. Zoek 
uw antwoorden niet op het internet, maar laat u rechtstreeks met 
raad en daad bijstaan. We helpen u graag verder en, indien nodig, 
verwijzen we u graag door naar de juiste instantie.

3 | Opleidingen en informatiesessies
Een steeds veranderende omgeving vraagt om continue aanpassin-
gen. Daarom organiseert NVE actuele opleidingen en opleidingsses-
sies, gebaseerd op de specifi eke vraag er naar. Tegen een betaal-
bare prijs weet u alles wat u moet weten. 
Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding? Vertel het ons 
via nve@sectors.be. Wij zorgen voor de rest.

4 | Stem op sociaal overleg
We schatten dat de zelfstandigen en KMO’s in onze sector meer 
dan 1.000 mensen te werk stellen. Een stem in het sociaal overleg 
dringt zich bijgevolg aan: hoe meer leden NVE telt, hoe meer werk-
ruimte om uw rechten en belangen met kracht bij te staan.

5 | Lobbywerk
Brussel is het centrum van Europa. 
Hier worden alle wetten gemaakt. 
NVE wil een voet tussen de deur 
van de wettenmakers. Want 
enkel door te anticiperen 
in de juiste commissies 
is het mogelijk de wetten 
en richtlijnen om te buigen 
in het voordeel van de onder-
nemers. Een werk van lange adem 
waarin NVE het nodige doet om het u ge-
makkelijk te maken.
Zo is NVE onder meer vertegenwoordigd in volgende organen: 
UNIZO, Vlaamse Onderwijsraad, Hoge Raad voor Zelfstandigen en 
KMO, OVAM, prijzencommissie van Kruishoutem, VLAM, FAVV, …

6 | Autocontrolegids
Een “autocontrolegids” is een document dat opgesteld is door de 
sectorfederaties en bestemd voor de operatoren van de sector, met 
aanwijzingen hoe kan voldaan worden aan de wettelijk opgelegde 
vereisten voor hygiëne, voedselveiligheid, traceerbaarheid en an-
dere aspecten van autocontrole en goedgekeurd door het FAVV.
NVE beheert Generische Autocontrolegids voor Pakstations en Ver-
zamelaars van Eieren.

7 | NVE-partners
Via NVE kan u ook nog genieten van een aantal specifi eke leden-
voordelen via de NVE-partners, zoals begeleiding bij incasso (In-
trum Justitia) en korting bij aankoop van brandstof (Q8).


