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 Departement  
Landbouw en Visserij 
Koning Albert II laan 35 bus 40 
BE-1030 Brussel 
marktinfo@lv.vlaanderen.be 
 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 
 

 
 
 

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

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als koper van rauwe melk.  Een koper mag pas rauwe melk ophalen op Vlaamse 
melkveebedrijven nadat de erkenning in orde is.  Kopers van rauwe melk moeten voldoen aan de bepalingen van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 7 september 2009 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de 
samenstelling van rauwe koemelk en moeten maandelijks en jaarlijks leveringsgegevens doorgeven aan het Departement 
Landbouw en Visserij via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). 
 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Gelieve dit formulier aan het Departement Landbouw en Visserij te bezorgen.  De contactgegevens staan onderaan op dit 
formulier. 
 

 

 Gegevens van de koper van rauwe melk 
 

1 Vul hieronder de gegevens van de koper van rauwe melk in 
De officiële benaming en het adres van de maatschappelijke zetel moeten overeenstemmen met de gegevens in de 
statuten of in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  U kunt de public search van de KBO raadplegen op 
http://economie.fgov.be/nl/modules/onlineservice/KBO/bce_public_search_odi.jsp.  
 

Officiële benaming       

Ondernemingsnummer      .     .     

Straat en nummer van de 
maatschappelijke zetel 

      

Postnummer en gemeente van 
de maatschappelijke zetel 

      

e-mailadres       

 Dit e-mailadres zal door het Departement Landbouw en Visserij gebruikt worden om snel en 
gemakkelijk te communiceren over uw dossiers. Geef hier een e-mailadres op dat mag gebruikt 
worden voor vertrouwelijke informatie over uw dossiers. 
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 Gegevens van de wettelijke verantwoordelijke  
 

2 Vul hieronder de gegevens van de wettelijk verantwoordelijke die zal optreden als contactpersoon 
 

Voor- en achternaam       

Telefoonnummer       

GSM-nummer       

e-mailadres       

 Dit e-mailadres zal door het Departement Landbouw en Visserij gebruikt worden om snel en 
gemakkelijk te communiceren over uw dossiers. Geef hier een e-mailadres op dat mag gebruikt 
worden voor vertrouwelijke informatie over uw dossiers. 

Rijksregisternummer                 

 
 

 Ondertekening 
 

 3 Vul de onderstaande verklaring in. 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
Ik verklaar dat de koper van rauwe melk de verplichtingen vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 
september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe 
koemelk zal naleven. 
Ik verklaar dat ik ben aangesteld om te ondertekenen in naam van de koper van rauwe melk. 
Ik neem kennis van het feit dat alle wettelijk verantwoordelijken van de koper geregistreerd zullen worden zodat ze 
toegang hebben tot het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. 

  

 Datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 Handtekening       

 Voor- en achternaam       

 
 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
4 Gelieve dit formulier naar het Departement Landbouw en Visserij te sturen via mail 

marktinfo@lv.vlaanderen.be  
 

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


		Bestandsnaam: 

		Aanvraagformulier erkenning koper rauwe melk.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




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


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 3
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