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 Toekenning van een volmacht 
 

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

 Departement Landbouw en Visserij In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, verleent u een volmacht voor het raadplegen van gegevens of voor 
het beheren van aanvragen via het e-loket Landbouw en Visserij. Als volmachtgever kunt u wel steeds zelf handelingen 
blijven stellen op het e-loket.  
 
De inhoud van de verleende volmachten staat los van eventuele onderlinge contracten tussen volmachtgever en 
volmachthouder. De volmachtgever en volmachthouder moeten duidelijke afspraken maken over de inhoudelijke 
invulling van deze volmachten. De volmachthouder is enkel gehouden die handelingen uit te voeren waarvoor hij 
specifiek opdracht heeft gekregen. 

De volmachten gelden tot ze worden beëindigd door de volmachtgever of door de volmachthouder. Dit kan via het e-
loket Landbouw en Visserij of via het formulier dat beschikbaar is op de helppagina van het e-loket. 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Stuur dit formulier naar de dienst die onderaan dit formulier vermeld staat. 

 

 Gegevens van de volmachtgever 
 1 Bent u als volmachtgever een onderneming, vestigingseenheid, school of een natuurlijk persoon?  

Naargelang u als onderneming, vestigingseenheid, school of natuurlijk persoon een volmacht geeft, vult u het 
ondernemingsnummer, het vestigingseenheidsnummer, het onderwijsinstellingsnummer of uw rijksregisternummer in. 

  Onderneming, vestiging of school. Vul hieronder het ondernemingsnummer, het vestigingseenheidsnummer of 
het onderwijsinstellingsnummer van de volmachtgever in. 

  ondernemingsnummer      .     .      of 

nummer vestigingseenheid   .     .     .     of 

onderwijsinstellingsnummer        
 

  Natuurlijk persoon. Vul hieronder het rijksregisternummer van de volmachtgever in. 

 rijksregisternummer                 

2 Vul hieronder de officiële naam van de volmachtgever in. 
De officiële naam van de volmachtgever moet overeenstemmen met de gegevens op de identiteitskaart, in de statuten 
of in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

 officiële naam       

 straat en nummer       

 postcode 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. 

 klantnummer     .     .     -     
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 Keuze van volmacht 
 3 Kruis hieronder aan welke volmacht u wilt geven. 

  raadplegen van gegevens. Met deze volmacht krijgt de volmachthouder inzagerecht in uw historische en huidige 
dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De 
volmachthouder kan geen aanvragen indienen. 
De volmacht wordt eveneens verleend voor inzage in eventuele nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de 
toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Door deze volmacht verkrijgt de volmachthouder dan ook in uw 
naam toegang tot het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). 

  beheren van aanvragen. Met deze volmacht kan de volmachthouder alle huidige en toekomstige aanvragen bij het 
Departement Landbouw en Visserij indienen of wijzigen. Hij krijgt ook automatisch inzagerecht in uw historische en 
huidige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens). 
Deze volmacht omvat alle mogelijke aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. De volmacht wordt dus 
eveneens verleend voor eventuele nieuwe aanvragen en de inzage in nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de 
toekomst bij het Departement Landbouw en Visserij. Door deze volmacht verkrijgt de volmachthouder dan ook in uw 
naam en voor uw rekening toegang tot het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). De 
volmachthouder kan u vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 1984 tot en met artikel 2010 van het Burgerlijk 
Wetboek.  

 4 Heeft u voor de hierboven aangekruiste volmacht reeds eerder een volmachthouder aangeduid? 

  ja, en die andere volmachthouder mag die volmacht behouden. 

  ja, en de volmacht(en) aan die andere volmachthouder moeten stopgezet worden. 

  neen 

  Gegevens van de volmachthouder 
 5 Is de volmachthouder een onderneming of een natuurlijk persoon? 

U mag slechts één vakje aankruisen. 
Een onderneming is bijvoorbeeld een consulent, een boekhoudkantoor, een douaneagentschap of een firma waarin 
meerdere werknemers worden tewerkgesteld. Een onderneming heeft pas toegang tot het e-loket Landbouw en Visserij 
als ze zich heeft geregistreerd via het e-loket Landbouw en Visserij of het formulier ‘Registratie van een onderneming als 
volmachthouder’ en de nodige verklaringen eenmalig heeft ingevuld en teruggestuurd naar het Departement Landbouw 
en Visserij , afdeling Inkomenssteun. U vindt die formulieren op de helppagina van het e-loket Landbouw en Visserij. 
Een natuurlijk persoon is iedereen die handelt in eigen naam en niet in naam van een onderneming, zoals bijvoorbeeld 
één van de kinderen, de partner, een kennis van de volmachtgever.  

  onderneming. Vul hieronder het ondernemingsnummer van de volmachthouder in. 

 ondernemingsnummer      .     .      

  natuurlijk persoon. Vul hieronder het rijksregisternummer van de volmachthouder in. 

 rijksregisternummer                 

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

 6 Vul hieronder de officiële naam van de volmachthouder in. 
De officiële naam van de volmachthouder moet overeenstemmen met de gegevens op de identiteitskaart, in de statuten 
of in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

 officiële naam       
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 Ondertekening 
7 Vul de onderstaande verklaring in. 

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

Ik verklaar dat ik heb kennisgenomen van het gebruikersreglement www.vlaanderen.be/landbouwloket/disclaimer en 
dat ik het reglement zal naleven. 

Ik verklaar dat ik als wettelijk verantwoordelijke de volmachtgever mag vertegenwoordigen ten aanzien van derden. 

 

 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? 
8 Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend naar uw provinciale buitendienst van het Departement Landbouw 

en Visserij. Dit kan per mail, fax of post. 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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