
AANVAAG TOT VRIJSTELLING VAN CONTROLE VOOR 
VERKOOPPUNTEN VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN

Gelieve één exemplaar te sturen naar het volgend adres : 
 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid 
Directie Economische Betrekkingen – Landbouwcel 
Kruidtuinlaan 20 
1035 BRUSSEL 
  
Meer informatie: 
T 02 800 34 54 
F 02 800 38 06 
landbouw@mbgh.irisnet.be

 
Voorbehouden aan de administratie datum van ontvangst

dossier nr

Ce formulaire est également disponible en français.
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1. UW ONDERNEMING

 naam of handelsnaam     

 ondernemingsnummer 

natuurlijke persoon rechtspersoon

 rechtsvorm   

 datum van oprichting

          straat nr bus

          postcode gemeente

          telefoon fax

 uw onderneming

 Maatschappelijke zetel

          straat nr bus

          postcode gemeente

          telefoon fax

Verkooppunt(en) 
Als het adres van het verkooppunt verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel.

          land

          naam voornaam

          functie

          telefoon fax

          gsm

          e-mail

Gegevens van de bedrijfsverantwoordelijke
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2. ONDERWERP VAN UW AANVRAAG

Onderwerp van uw aanvraag 
Enkel één keuze is mogelijk.

inschrijving van uw onderneming

afmelding van uw onderneming

wijziging van uw ondernemingsgegevens

Aard van uw producten 
Meerdere keuzes zijn mogelijk.

onverwerkte landbouwproducten

diervoeders

verwerkte landbouwproducten gebruikt als levensmiddel

vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

ander : 

3. VERKLARING
Ik bevestig dat het bovenvermeld bedrijf:  
    • niet-voorverpakte biologische producten rechtstreeks aan de eindconsument of eindgebruiker   
      verkoopt, waarbij de totale aankoopwaarde (exclusief btw) minder dan 5.000 euro bedraagt, 
    • geen biologische producten produceert of bereid, 
    • geen biologische producten opslaagt op een plaats die niet verbonden is aan het verkooppunt, 
    • geen biologische producten invoert vanuit een derde land, 
    • en deze activiteiten niet in onderaanneming aan een derde toevertrouwt. 
 
Ik verbind me: 
    • de maatregels van Verordening (EG) 834/2007 te respecteren, 
    • het Bestuur (gegevens op p. 1 van dit formulier) in te lichten zodra ik niet meer voldoe aan de  
      voorwaarden van de vrijstelling, 
    • de vrije toegang tot de lokalen en de boekhoudkundige documenten te waarborgen voor iedereen  
      die de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afvaardigt om de voorwaarden van de  
      vrijstelling na te gaan, zoals voorzien door de wet van 28 maart 1975. 

DOOR DE AANVRAGER TE ONDERTEKENEN VERKLARING

te op

naam hoedanigheid

handtekening van de aanvrager
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AANVAAG TOT VRIJSTELLING VAN CONTROLE VOOR VERKOOPPUNTEN VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Gelieve één exemplaar te sturen naar het volgend adres :
 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk GewestBestuur Economie en WerkgelegenheidDirectie Economische Betrekkingen – LandbouwcelKruidtuinlaan 201035 BRUSSEL
 
Meer informatie:
T 02 800 34 54F 02 800 38 06landbouw@mbgh.irisnet.be

Voorbehouden aan de administratie
Ce formulaire est également disponible en français.
1. UW ONDERNEMING
Une des données ci-dessous a-t-elle été modifiée depuis l'introduction de votre
demande d'autorisation préalable?
 uw onderneming
 Maatschappelijke zetel
Verkooppunt(en)
Als het adres van het verkooppunt verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel.
Gegevens van de bedrijfsverantwoordelijke
2. ONDERWERP VAN UW AANVRAAG
Onderwerp van uw aanvraag
Enkel één keuze is mogelijk.
Aard van uw producten
Meerdere keuzes zijn mogelijk.
3. VERKLARING
Ik bevestig dat het bovenvermeld bedrijf:     • niet-voorverpakte biologische producten rechtstreeks aan de eindconsument of eindgebruiker                                     
      verkoopt, waarbij de totale aankoopwaarde (exclusief btw) minder dan 5.000 euro bedraagt,    • geen biologische producten produceert of bereid,    • geen biologische producten opslaagt op een plaats die niet verbonden is aan het verkooppunt,
    • geen biologische producten invoert vanuit een derde land,    • en deze activiteiten niet in onderaanneming aan een derde toevertrouwt.
Ik verbind me:    • de maatregels van Verordening (EG) 834/2007 te respecteren,    • het Bestuur (gegevens op p. 1 van dit formulier) in te lichten zodra ik niet meer voldoe aan de 
      voorwaarden van de vrijstelling,    • de vrije toegang tot de lokalen en de boekhoudkundige documenten te waarborgen voor iedereen 
      die de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afvaardigt om de voorwaarden van de 
      vrijstelling na te gaan, zoals voorzien door de wet van 28 maart 1975.
DOOR DE AANVRAGER TE ONDERTEKENEN VERKLARING
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