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 Departement Landbouw en Visserij In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier?  
Met dit formulier kunt u uw echtgenoot of echtgenote, of de partner met wie u wettelijk samenwoont, identificeren als 
medeondertekenaar bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze keuze is mogelijk voor alle landbouwers die als 
natuurlijke persoon of groepering van natuurlijke personen gekend zijn. Bij bedrijfsovernames, bedrijfsstopzetting, 
registratie van rekeninggegevens en bij elke transactie van rechten is vanaf dan de handtekening van uw partner 
vereist. Voor steunaanvragen, voor aanpassingen van contactgegevens en voor overdracht van 
nutriëntenemissierechten volstaat de handtekening van de landbouwer. 

Door uw partner als medeondertekenaar te laten registreren krijgt hij of zij automatisch rechten voor het raadplegen 
van gegevens op het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). U kan uw partner met dit formulier 
nog bijkomend een volmacht toekennen voor het beheren van aanvragen op het e-loket Landbouw en Visserij. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Mail dit formulier naar de buitendienst van uw provincie, afdeling Inkomenssteun. U vindt de contactgegevens op het 
einde van dit formulier. 

 Gegevens van de landbouwer 

 
1 Vul hieronder uw identificatiegegevens k bij het Departement Landbouw en Visserij  in. 

 
 Klantnummer     .     .     -     

 benaming       

 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. 

   Ik heb geen e-mailadres.  

 telefoonnummer       

 

 Gegevens van de partner 

 
2 Vul hieronder de gegevens in van uw partner die als medeondertekenaar zal geregistreerd worden. 

De gegevens moeten overeenstemmen met de vermelding op de identiteitskaart van uw echtgenoot of echtgenote, of 
van de partner met wie u wettelijk samenwoont. Indien één van beide partners de identificatie als medeondertekenaar 
wil beëindigen, dient een aanvraag ingediend te worden via het formulier Aanpassen van identificatiegegevens. 

Mijn partner krijgt hierdoor rechten voor het raadplegen van gegevens op het e-loket Landbouw en Visserij 
(www.landbouwvlaanderen.be). 

 voor- en achternaam partner       
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 rijksregisternummer partner                 

 

 
 Bijkomende volmacht 

 
3 Wilt u uw partner bijkomend een volmacht voor het beheren van aanvragen op het e-loket Landbouw en Visserij 

toekennen? 
  Ja, ik wil mijn partner een volmacht beheren van aanvragen toekennen. Met deze volmacht kan uw partner alle 

huidige en toekomstige aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij indienen of wijzigen.  

  Nee, ik wil mijn partner niet bijkomend een volmacht toekennen. 

  Ondertekening 

 
4 Vul de onderstaande verklaring in. 

Deze aanvraag tot identificatie van de partner als medeondertekenaar dient ook ondertekend te worden door de 
medeondertekenaar. 

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

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening              

 voor- en achternaam              

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

 
 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

5 Mail dit formulier naar de buitendienst van uw provincie. De adressen vindt u hieronder. 

 Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 71 
2018 ANTWERPEN 
inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be  
T 03 224 92 00  – F 03 224 92 01 
 
Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Koningin Astridlaan 50 bus 6 
3500 HASSELT 
inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be  
T 011 74 26 50  – F 011 74 26 69 
 
Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
VAC - Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101 
9000 GENT 
inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be  
T 09 276 29 00  – F 09 276 29 05 

Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Diestsepoort 6 bus 101 
3000 LEUVEN 
inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be  
T 016 66 61 40  – F 016 66 61 41 
 
Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 
8200 BRUGGE 
inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be  
T 050 24 76 20  – F 050 24 76 01 
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