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Departement Landbouw en Visserij 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier identificeert u zich als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij. De gegevens die u 
met dit formulier verstrekt, worden ook aan de Vlaamse Landmaatschappij bezorgd. Particulieren die in het kader 
van het mestdecreet alleen mest ontvangen op hun gronden moeten zich eveneens identificeren als landbouwer. De 
voorwaarden voor aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet kunt u terug vinden op www.vlm.be (onder 
Thema Mestbank: “heb ik een nummer bij de mestbank nodig?”). Om u te laten registreren als landbouwer, moet u 
ook het formulier Identificatie van een exploitatie of Volledige of gedeeltelijke overname van een exploitatie 
invullen. Beide formulieren kunt u aanvragen bij uw buitendienst van het departement. Particulieren die in het 
kader van het mestdecreet alleen mest ontvangen op hun gronden, hoeven alleen dit formulier Identificatie van een 
landbouwer in te vullen. 
 
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 de gegevens van de landbouwer in. 
De officiële benaming van de landbouwer en het adres moeten overeenstemmen met de vermelding op 
de identiteitskaart, in de statuten of in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 
Het departement communiceert steeds meer elektronisch. Door uw e-mailadres te registreren, loopt u 
niet het risico om belangrijke informatie te missen. 

benaming       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

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       

gsm-nummer       
 

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

2. Vul hieronder het ondernemingsnummer van de landbouwer in. 

ondernemingsnummer      .     .      
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3. Vul hieronder het rijksregisternummer van de landbouwer in. 
Als de landbouwer uit verschillende natuurlijke personen bestaat of meerdere zaakvoerders, beherende vennoten of 
bestuurders heeft, vult u voor iedere persoon, zaakvoerder, beherend vennoot of bestuurder het 
rijksregisternummer in. 

rijksregisternummer 1                 

rijksregisternummer 2                 

4. Vul hieronder de bankgegevens in van de landbouwer. 
Op de rekening die u hieronder vermeldt, zullen eventuele subsidies of premies worden uitbetaald. 

IBAN                         

BIC             

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

5. Moet u een extra formulier indienen voor uw exploitatienummer? 

 Ik baat 1 of meerdere stallen of andere landbouwbedrijfsgebouwen uit met eventueel 1 of meerdere percelen. 
Vul ook het formulier ‘identificatie van een exploitatie’ of ‘Volledige of gedeeltelijke overname van een 
exploitatie’ in 

 Ik baat uitsluitend percelen uit.  
Vul geen extra formulier in. Uw exploitatienummer wordt automatisch toegekend. Kruis hieronder wel aan 
waarom u een nummer aanvraagt: 

 Ik heb 2 hectare of meer in gebruik en moet bijgevolg een klantnummer aanvragen in het kader van het 
mestdecreet. 

 Ik wil dierlijke mest ontvangen op mijn gronden. Ik moet bijgevolg een klantnummer aanvragen in het kader 
van het mestdecreet. Enkel indien u minder dan 2 ha heeft, vult u ook rubriek 11 in voor de aangifte van uw 
percelen. 

 Andere redenen: ……………………………………………………………………………………. 

 

6. Vermeld hieronder de datum waarop uw klantnummer moet starten  

datum dag 
   

maand 
   

jaar 
     

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

7. Wilt u uw partner identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij? 
Deze optie is alleen mogelijk als de landbouwer een natuurlijk persoon is. 

 ja, ik wil mijn partner (echtgenoot, echtgenote of de partner met wie ik wettelijk samenwoon) identificeren bij 
het departement. Mijn partner krijgt hierdoor rechten voor het raadplegen van gegevens op het e-loket 
Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). 

Vul hieronder het rijksregisternummer in van uw partner. Ga vervolgens naar vraag 8. 

rijksregisternummer                 

 nee, ik wil mijn partner niet identificeren bij het departement. Ga naar vraag 10. 

8. 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. 
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9. Wilt u uw partner identificeren als medeondertekenaar bij het Departement Landbouw en Visserij? 

 ja, ik wil mijn partner als medeondertekenaar identificeren bij het departement. Bij een bedrijfsovername, 
bedrijfsstopzetting, registratie van rekeninggegevens en bij elke transactie van betalingsrechten of 
premierechten zoogkoeien is dan altijd de handtekening van mijn partner vereist. Indien één van beide 
partners het medeondertekenaarschap wil beëindigen, dienen zij dit via het formulier ‘Aanpassen 
identificatiegegevens landbouwer’ kenbaar te maken en het formulier beiden te ondertekenen. 

 nee, ik wil mijn partner niet identificeren als medeondertekenaar bij het departement. 

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

10. Kruis hieronder aan onder welke bedrijfsspecialisatie uw landbouwbedrijf kan geklasseerd worden. De 
bedrijfsspecialisatie geeft aan uit welke bedrijfstak u de meeste opbrengsten zal ontvangen en is dus als 
economische specialisatie te beschouwen. GELIEVE MAAR 1 HOKJE AAN TE KRUISEN. 

 Akkerbouw  

 Glasgroenten of sierteelt onder glas  

 Groenten open lucht of fruit  

 Boomkwekerij of sierteelt open lucht  

 Overige gewassen gemengd (Combinatie akkerbouw/tuinbouw)  

 Overige tuinbouw (diverse teelten open lucht/onder glas of champignons)  

 Melkvee  

 Vleesvee  

 Gemengd rundvee (Gemengd melk- en vleesvee)  

 Overige graasdieren (Schapen/geiten/paardenfokkerij/andere graasdieren)  

 Intensieve veehouderij (Varkens/pluimvee)  

 Gemengde bedrijven veeteelt (Gemengd: rundvee/varkens/pluimvee)  

 Gemengd gewassen-veeteelt (Gemengd: akkerbouw/veeteelt)  

 Andere (particulier, manège, hobbypaarden, kinderboerderij, ...) 

Zoja, welke: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Aangifte van alle percelen in eigen gebruik, enkel indien de totale oppervlakte in landbouwgebruik KLEINER IS 
DAN 2 HA. 

Deze rubriek is alleen in te vullen indien u in rubriek 5 heeft aangeduid dat u mest wilt ontvangen op uw gronden en 
bijgevolg een klantnummer moet aanvragen in het kader van het mestdecreet. In alle andere gevallen zijn uw 
percelen aan te geven via de elektronische verzamelaanvraag! 

In onderstaande tabel vult u teelt en oppervlakte in voor elk perceel.Om de ligging van elk perceel mee te delen 
gebruikt u een luchtfotoplan of een kaart waarop u de perceelsgrenzen intekent en het overeenkomstig 
perceelnummer vermeldt. Voorzie de luchtfoto/kaart van straat- en gemeentenaam of van coördinaten. Indien u 
niet over een luchtfoto/kaart beschikt, noteert u de volledige kadasternummers (gemeente, afdeling, sectie en nr) 
van elk perceel. 

Perceelnummer op kaart Teelt (bv gras, maïs, …) Oppervlakte (ha, are) Kadasternummer(s) 
(optioneel 

1    

2    

3    

4    
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Ondertekening 

12. Vul de onderstaande verklaring in. 
Alle verantwoordelijken van de landbouwer moeten dit formulier ondertekenen. 
Als de landbouwer een rechtspersoon is, moet de zaakvoerder, de bestuurder, de beherende vennoot of een andere 
gevolmachtigde die aangeduid is om de onderneming extern te vertegenwoordigen dit formulier ondertekenen. Als 
dit niet uit de statuten blijkt, moet een extra bewijs v aanstelling toegevoegd worden 
Als u uw partner aanstelt als medeondertekenaar bij het Departement Landbouw en Visserij dan moet hij of zij dit 
formulier eveneens ondertekenen 

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. 

 

 datum dag 
   

maand 
   

jaar 
      dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 handtekening              

 voor- en achternaam              

 

 

 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? 

13. Mail dit formulier naar de buitendienst van uw provincie. De adressen vindt u hieronder. 
 
Inkomenssteun Vlaams-Brabant  
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven 
Tel. 016 66 61 40 - Fax 016 66 61 41 
e-mail: 
inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen 
Tel. 03 224 92 00 - Fax 03 224 92 01 
e-mail: inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt 
Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69 
e-mail: inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be

 
Inkomenssteun Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 
Gent 
Tel. 09 276 29 00 - Fax 09 276 29 05 
e-mail: 
inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun West-Vlaanderen 
Koning Albert I-laan 1/2, bus 101 - 8200 Brugge 
Tel. 050 24 76 20 - Fax 050 24 76 01 
e-mail: 
inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
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