
 

 Aanbinden van dieren 
 

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

 Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomensteun – dienst Controles 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Brussel 
T 02 552 79 19 – F 02 552 75 11 
bio@lv.vlaanderen.be - www.lv.vlaanderen.be/nl/bio 
 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

dossiernummer 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier dient om een (jaarlijkse) aanvraag in te dienen  voor het aanbinden van dieren. 
 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Bezorg dit formulier eerst aan uw controleorgaan. 

Het controleorgaan onderzoekt uw aanvraag, formuleert een advies en bezorgt dit aan het departement Landbouw en 
Visserij via bio@lv.vlaanderen.be  

 

 Gegevens van uw bedrijf 

 
1 Vul de gegevens van uw bedrijf in. 

 Klantnummer bij het departement 
Landbouw en Visserij 

      

 Naam bedrijf       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 Ondernemingsnummer       

 voor- en achternaam contactpersoon       

 e-mailadres       

2 Vul hieronder naam van het controleorgaan bij wie u bent aangesloten   

 controleorgaan       

 

 Gegevens over het aanbinden van de dieren 

 
3 Diersoort waarvoor de aanvraag ingediend wordt: 

  

4 Aantal dieren op het bedrijf (uitgezonderd jonge dieren) 

  

5 De periode tijdens dewelke de dieren worden aangebonden: van …. / ….. / ….. tot en met …. / …. / …… 

 

6 Diergeneeskundige en andere redenen waarom de dieren niet in groepen kunnen worden gehouden die aangepast zijn 
aan hun gedrag: 

6 Ik verklaar hierbij dat de dieren tijdens de graasperiode toegang hebben tot weidegrond en dat de dieren ten minste 
twee keer per week toegang krijgen tot openluchtruimten als grazen niet mogelijk is 
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 Ondertekening 

 
8. Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Het controleorgaan en de bevoegde autoriteit kunnen ten allen tijden de gegevens nakijken 

Ik heb de bepalingen in verband met de privacyverklaring inzake de verwerking van persoonsgegevens gelezen en ga 
akkoord dat de gegevens van de eventuele toelating worden meegedeeld aan de Europese Commissie en de Lidstaten. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 
 

 Advies van het controleorgaan 

 
10. Gemotiveerd verslag van het onderzoek door het controleorgaan 

  

 

 

 

 

7 Voorstel van beslissing van het controleorgaan:                            □ positief advies                 □ negatief advies                      

 Naam controleorgaan       

 
datum       

 Handtekening       

 voor- en achternaam       

 


