Vlaamse Overheid
Duurzame Landbouwontwikkeling

Feedbacknr:5.........................
Klantnr (*):............................

Aanvraag tot registratie van een steunaanvrager
Beschikt u over een producentnummer bij het Agentschap Landbouw en Visserij, Markt- en Inkomensbeheer (MIB)?


Nee



Ja :

Benaming producent:

……………………………………………………………………………………………

Producentnummer:

……………………………………………………………………………………………

Indien u niet over een producentnummer beschikt dient u onderstaande vragenlijst zorgvuldig in te vullen.

1.

Identificatie van de steunaanvrager



Ondernemingsnummer (**):



Officiële benaming van de steunaanvrager (moet in overeenstemming zijn met identiteitskaart, statuten
of Kruispuntbank Ondernemingen (=KBO) ):

-

-

..........................................................................................................................................................................


Natuurlijke persoon



Rechtsvorm: ........................................................



Echtgenoten-producenten



Groepering, maatschap of feitelijke vereniging



Correspondentieadres (moet in overeenstemming zijn met uw identiteitskaart, statuten of KBO):
Straat: ...................................................................................... Huisnr: ........................ Bus: ......................
Postcode: ......................... Deelgemeente: ....................................................................................................



Geboortedatum/Oprichtingsdatum:



Rijksregisternummer(s) (***) (voor rechtspersonen volstaat het de aangeduide vertegenwoordiger(s) op te
geven, vb: zaakvoerder, beherende vennoten, …):

-

Rijksregisternummer

-

(dag-maand-jaar)

Naam + voornaam

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7


Telefoonnummer:



Faxnummer:



GSM-nummer:



E-loket (****):


Ik wens mijn persoonlijke gegevens niet te raadplegen



E-mailadres (van de onderneming indien rechtspersoon): .............................................. @ ........................



Rekeningnummer (*****):

-

-

Indien u een buitenlander bent en niet over een Belgisch rekeningnummer beschikt, gelieve volgende codes
(uw financiële instelling kan u uw codes meedelen) op te geven:
- IBAN: ..................................................................................................................................................
- BIC (SWIFT code): .............................................................................................................................
(*) Nummer van de steunaanvrager bij de beheersdienst (indien voorhanden); niet hetzelfde als producent- of niet-producentnummer.
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(**) Voor bestaande ondernemingen met een BTW-nr is dit het BTW-nr met een 0 ervoor.
(***) Gegevens uit het Rijksregister worden gebruikt door ABKL (machtiging: beraadslaging NR 42/2005 van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer).
(****) Via het internet zult u op termijn uw persoonlijke gegevens kunnen consulteren (het “e-loket”). Enkel met behulp van uw elektronische
identiteitskaart zal u toegang kunnen krijgen tot het e-loket. Kruis het vakje aan indien u (ondanks de hoge beveiligingsmaatregelen) in de
toekomst geen gebruik wenst te maken van het e-loket.
(*****) Verplicht op te geven!

Vlaamse Overheid
Duurzame Landbouwontwikkeling
2.

Activiteiten van de steunaanvrager



Ik voer geen landbouwactiviteit uit



Ik voer één of meerdere landbouwactiviteiten uit (landbouwactiviteit = activiteit bestaande uit
akkerbouw, veeteelt, tuinbouw of bosbouw of een combinatie ervan, uitgevoerd voor eigen rekening met
als bedoeling de producten die voortgebracht worden in de handel te brengen):
-

Datum van opstarten van de productie-eenheid:

-

Adres van de productie-eenheid:

-

-

Straat: ............................................................................... Huisnr: ...................... Bus: .............
Postcode: ......................Deelgemeente: ...................................................................................
-

-

3.

Activiteit(en):


Mannelijke runderen



Varkens



Schapen



Akkerbouw



Zoogkoeien



Melkvee



Pluimvee



Tuinbouw



Bosbouw



Andere:

...............................................................................

Veebeslagnummer:

(adres productie-eenheid en veebeslag moet
overeenstemmen!)

Verklaring op eer

Ik verklaar dat alle informatie aangegeven in puntje 1 t.e.m. 2 volledig, correct en waarheidsgetrouw is ingevuld en
overeenstemt met de werkelijke situatie.
Datum:

Voorna(a)m(en), na(a)m(en)
en handtekening(en):

‘gelezen en goedgekeurd’ eigenhandig
vermelden naast de handtekening

4.

Beheersdienst waarnaar dit formulier moet teruggestuurd worden

Vlaamse Overheid – Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
T.a.v. Fatima Tigra
Koning Albert II laan 35, bus 40 6e verdieping – 1030 Brussel
Of faxen naar het nummer : 02/552.78.71

5.

In te vullen door de administratie

Vak voor de beheersdienst
Advies en/of opmerkingen:
..........................................................................................................................................................................
Ontvangstdatum:

Visum:

Vak voor de buitendienst van de het Agentschap Landbouw en Visserij, Markt- en Inkomensbeleid
(MIB)
Advies en/of opmerkingen:
PRODUCENT

NIET-PRODUCENT

..........................................................................................................................................................................
Datum:

Handtekening:
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