Aanvraag tot vrijstelling van controle voor
verkooppunten van biologische producten
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellipsgebouw (6de verdieping)
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 552 78 86 – Fax 02 552 78 71
E-mail: vanessa.deraedt@lv.vlaanderen.be

LV-01-090108

In te vullen door de
behandelende afdeling
ADLO/2_1_5_5/

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als verkoper van biologische producten een vrijstelling aanvragen van de controle, vermeld in
artikel 28, tweede lid, van verordening (EG) nr. 834/2007. Als u niet-voorverpakte biologische producten rechtstreeks aan
de eindconsument of eindgebruiker verkoopt, geldt die vrijstelling alleen als de totale aankoopwaarde (exclusief btw) van
de niet-voorverpakte producten tijdens het voorafgaande kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt.
Wie vult dit formulier in?
U vult dit formulier in als uw bedrijf biologische producten rechtstreeks verkoopt aan de eindconsument of eindgebruiker.
Die producten mogen niet geproduceerd, bereid of opgeslagen worden op een plaats die niet verbonden is aan het
verkooppunt, noch ingevoerd worden uit een derde land.

Gegevens van uw bedrijf
1 Vul de administratieve gegevens van uw bedrijf in.
bedrijfsnaam
ondernemingsnummer
2 Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel in.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
3 Vul het adres van het verkooppunt in.
U hoeft deze vraag alleen in te vullen als het adres van het verkooppunt verschilt van het adres van de maatschappelijke
zetel.

straat en nummer
postnummer en gemeente
4 Vul de gegevens van de bedrijfsverantwoordelijke in.
voor- en achternaam
telefoonnummer
gsm-nummer
faxnummer
e-mailadres
Gegevens van uw aanvraag
5 Geef aan wat u wilt doorgeven.
U kunt slechts één hokje aankruisen.
aanmelding van uw bedrijf
afmelding van uw bedrijf
wijziging van uw bedrijfsgegevens
wijziging van uw bedrijfsactiviteiten
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6 Voor welke bedrijfsactiviteit vraagt u een vrijstelling aan?
U kunt slechts één hokje aankruisen.
verkoop van voorverpakte biologische producten
verkoop van niet-voorverpakte biologische producten, waarvan de totale aankoopwaarde tijdens het vorige
kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt
verkoop van zowel voorverpakte als niet-voorverpakte biologische producten, waarbij de totale aankoopwaarde van
de niet-voorverpakte biologische producten tijdens het vorige kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt

7 Welke producten verkoopt u?
U kunt een of meer hokjes aankruisen.
onverwerkte landbouwproducten
diervoeders
verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel
vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad
ander product:

Ondertekening
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld, en ik verbind me ertoe elke wijziging
van de bedrijfsgegevens of -activiteiten binnen vijftien dagen mee te delen.

datum

dag

maand

jaar

handtekening

Aan wie bezorgt u dit formulier?
9 Bezorg dit formulier aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, waarvan het adres vermeld staat in het
formulierhoofd.

