
 

 Aanvraag van een erkenning als centrum voor 
bedrijfsadvisering in de biologische landbouw 

AIS-006BIO-150619 

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

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

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 
 

logo bedrijfsadviesdienst 
 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een centrum een aanvraag indienen om erkend te worden als centrum in de biologische 
landbouw. Dit formulier is een toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de 
subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw en het uitvoeringsbesluit ervan. 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg dit formulier per post, per fax of per e-mail aan de afdeling Inkomenssteun op het bovenstaande adres. 

 

 Gegevens van het centrum 
 1 Vul hieronder de gegevens in van uw zetel of vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest. 

 naam       

 ondernemingsnummer      .     .      

 btw-nummer BE     -     -      

 activiteiten in het kader 
van de bedrijfsadvisering 

(NACEBEL-codes) 

      

      

      

 juridisch statuut       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 website       

 IBAN                         

 BIC        

 2 Vul hieronder de gegevens in van de verantwoordelijke van het centrum. 

 voor- en achternaam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 
  

mailto:bedrijfsadvisering@lv.vlaanderen.be
http://www.lv.vlaanderen.be/nl/bio
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 Type van bedrijfsadvisering en sectoren waarvoor u een erkenning aanvraagt 
 3 Kruis aan voor welk type bedrijfsadvisering u erkend wilt worden. 

  omschakelingsadvies en opmaak van een biobedrijfsplan 

  startersadvies en bedrijfsadvies 

  
 Erkende bedrijfsadviseurs 

 4 Vermeld de gegevens van de erkende bedrijfsadviseurs met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten. 
Als u met meer dan vier bedrijfsadviseurs een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, voegt u de gegevens van de overige 
adviseurs als een aparte bijlage bij uw aanvraag. 

 
   bedrijfsadviseur 1  bedrijfsadviseur 2 

 voor- en achternaam               

 straat en nummer               

 postnummer en gemeente               

 telefoonnummer               

 e-mailadres               

 type bedrijfsadvisering               

 sector of thema               

 
   bedrijfsadviseur 3  bedrijfsadviseur 4 

 voor- en achternaam               

 straat en nummer               

 postnummer en gemeente               

 telefoonnummer               

 e-mailadres               

 type bedrijfsadvisering               

 sector of thema               

 5 Vermeld de gegevens van de erkende bedrijfsadviseurs met wie u een overeenkomst voor onderaanneming hebt 
gesloten. 
Als u met meer dan vier bedrijfsadviseurs een overeenkomst voor onderaanneming hebt gesloten, voegt u de gegevens 
van de overige adviseurs als een aparte bijlage bij uw aanvraag. 

 
   bedrijfsadviseur 1  bedrijfsadviseur 2 

 voor- en achternaam               

 straat en nummer               

 postnummer en gemeente               

 telefoonnummer               

 e-mailadres               

 type bedrijfsadvisering               

 sector of thema               
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   bedrijfsadviseur 3  bedrijfsadviseur 4 

 voor- en achternaam               

 straat en nummer               

 postnummer en gemeente               

 telefoonnummer               

 e-mailadres               

 type bedrijfsadvisering               

 sector of thema               

 

 Bij te voegen bewijsstukken 
 6 Voeg de volgende verplichte documenten bij uw aanvraag en vink ze telkens af in de onderstaande aankruislijst. 

  een kopie van de statuten van het centrum 

  ten minste een kopie van één arbeidsovereenkomst of van één overeenkomst voor onderaanneming met een 
erkende bedrijfsadviseur 

 

 Ondertekening door de verantwoordelijke van het centrum 
 7 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
Ik stem ermee in dat op de website van de Vlaamse overheid de volgende gegevens worden opgenomen: 
- een beschrijving van de erkenning als centrum in de biologische landbouw 
- de vermelding van de erkende bedrijfsadviseurs die in dienst zijn bij het centrum of met wie het centrum een 

overeenkomst voor onderaanneming heeft gesloten 
- het type bedrijfsadvisering 
- de sectoren of de thema’s waarin die bedrijfsadviseurs erkend zijn. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening       

 voor- en achternaam       

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

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

	Ondertekening door de verantwoordelijke van het centrum

