
 

 

 

 
    

    

 
 

 

  

  
 

 

 

   
   

 

 
     

   

    
   

   
  

 

 

   

   

 

  

  

 

 

 

 
     

  

 

 

    
 

 
           

 

 

  

 

 

  
 
 

 

AIS-KWA-190-200403 

Aanmeldingsformulier voor 
nieuwe producenten van een 
product met een Europees 
geregistreerde benaming 
(BOB/BGA/GTS) 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Departement Landbouw en Visserij In te vullen door de 
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL ontvangstdatum 

T 0492 72 27 55 

Kwaliteitssystemen@lv.vlaanderen.be 

www.lv.vlaanderen.be 

Dit formulier is bedoeld voor producenten die een product willen produceren waarvan de naam Europees 
geregistreerd is als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) 
of Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). 

Om de geregistreerde benaming en het Europese logo van een product te mogen gebruiken, dient u te 
voldoen aan het productdossier van het product waarvan de naam Europees beschermd is. De 
productdossiers kunnen opgevraagd worden op bovenstaand adres. 

Als u een product wilt produceren waarvan de naam Europees beschermd is als BOB of BGA, kunt u enkel 
deze aanvraag indienen als u gevestigd bent binnen het geografische gebied dat in het productdossier is 
vastgesteld. Als u een product wilt produceren waarvan de naam Europees beschermd is als GTS, bent u niet 
gebonden aan een bepaald geografisch gebied. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. 

voor- en achternaam 

straat nummer 

postnummer en 

gemeente naam 

contactpersoon 

telefoonnummer 

e-mailadres 

2 Vul hieronder de gegevens in van de geregistreerde benaming die u wenst te gebruiken. 

naam 

BOB/BGA/GTS 

Ondertekening 

datum 
dag maand jaar 

handtekening voor- en 

achternaam 

U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

mailto:Kwaliteitssystemen@lv.vlaanderen.be
http://www.lv.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		aanmeldingsformulier_producenten_bob_bga_gts_nieuw.pdf
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[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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