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 Identificatie van een exploitatie 
MIB-REF-11ID-120113 

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

 Departement Landbouw en Visserij 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier laat u een nieuwe exploitatie registreren bij het Departement Landbouw en Visserij. De gegevens die u 
met dit formulier verstrekt, worden ook aan de Vlaamse Landmaatschappij bezorgd. 

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

  Gegevens van de landbouwer 

 
1 Bent u een nieuwe landbouwer? 

  ja. U moet u als landbouwer laten registreren met het formulier Identificatie van een landbouwer. U kunt dat 
formulier bij de buitendienst van het departement van uw provincie aanvragen. Ga naar vraag 2. 

  nee. Geef hieronder uw klantnummer bij het Departement Landbouw en Visserij of kleef uw identificatievignet 
van het departement. 
Ga vervolgens naar vraag 3. 

 klantnummer     .     .     -     

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

2 Vul hieronder de gegevens van de landbouwer in. 

 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. 

 telefoonnummer       

 gsm-nummer       

  Gegevens van de exploitatie 

 
3 Vul hieronder de oprichtingsdatum in of de datum waarop u de exploitatie opnieuw in beheer neemt. 

 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

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

4 Waaruit bestaat de exploitatie? 
U mag meer dan een hokje aankruisen. 

  bedrijfsgebouwen  percelen  Mestopslag 
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 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5 Vul hieronder het adres in van de exploitatie. 
Als u bij vraag 4 hebt aangekruist dat uw exploitatie alleen uit percelen bestaat, hoeft u deze vraag niet te 
beantwoorden. 

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

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

6 Vul hieronder de beslagnummers van de exploitatie in. 
Als u bij vraag 4 hebt aangekruist dat uw exploitatie alleen uit mestopslag bestaat, hoeft u deze vraag niet te 
beantwoorden. 

 runderen BE       -0101  vleeskalveren BE       -0151 

 varkens BE       -0201  pluimvee BE       -0301 

 loopvogels BE       -0401  schapen BE       -0501 

 
 

geiten BE       -0601  hertachtigen BE       -0701 

 
 

Ondertekening 

7 Vul de onderstaande verklaring in. 
Dit formulier moet worden ondertekend door alle natuurlijke personen die deel uitmaken van de landbouwer. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
Ik verklaar op de hoogte te zijn van de voorwaarden van het autonoom beheer van land- en tuinbouwbedrijven en ik 
verklaar deze na te leven. Ik verklaar geen kunstmatige voorwaarden te creëren om voordeel te bekomen. 
Als de landbouwer een rechtspersoon is, verklaar ik op erewoord dat ik ben aangesteld om te ondertekenen in naam 
van de rechtspersoon. 

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening              

 voor- en achternaam              

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening              

 voor- en achternaam              
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 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

8 Stuur dit formulier naar de buitendienst van uw provincie. De adressen vindt u hieronder. 
Stuur dit ingevuld en ondertekend formulier naar de buitendienst in de provincie van de landbouwer 

  
Inkomenssteun Vlaams- Brabant 
Diestsepoort 6 bus 101 
3000 LEUVEN 
inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be  
T 016 66 61 40  – F 016 66 61 41 
 
Inkomenssteun Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 71 
2018 ANTWERPEN 
inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be  
T 03 224 92 00  – F 03 224 92 01 
 
Inkomenssteun Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 6 
3500 HASSELT 
inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be  
T 011 74 26 50  – F 011 74 26 69 
 
 

 
Inkomenssteun Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101 
9000 GENT 
inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be  
T 09 276 29 00  – F 09 276 29 05 
 
Inkomenssteun West-Vlaanderen 
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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