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Formulier om uw klantgegevens bij te werken 

Marktdeelnemernummer: _______________________. 

Naam van de marktdeelnemer: ___________________________________________. 

Deze update betreft : 

Administratieve gegevens    → Vak 1 ☐ 

Site(s) van de marktdeelnemer        → Vak 2 ☐ 

Activiteit(en) / Speculatie(s)   → Vak 3 ☐ 

Totale stopzetting van de BIO-activiteit/ Contractbreuk  → Vak 4 ☐ 

1. Welke administratieve gegevens moeten worden bijgewerkt?

☐ Naam van het bedrijf

(zoals in KBO1 /LBR2* ) 

☐ Bedrijfsnummer/BTW (KBO1 /LBR2* )

☐ Adres maatschappelijke zetel

☐ Hoofdcontactpersoon

NAAM : 

Voornaam: 

Functie : 

Telefoon: 

E-mailadres:

1
KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen 

2
LBR = Luxemburgse ondernemingsregisters 

2. Wat zijn de wijzigingen in uw sites?

☐ Verhuis van een site (onder hetzelfde vestigingseenheidsnummer, zoals bij KBO)

Voormalig adres: _______________________________________________________________________________. 

Nieuw adres: _______________________________________________________________________________. 

☐ Toevoegen van een site

Naam en adres: __________________________________________________________________________________. 

Activiteit(en) op deze site: 

☐ Producent ☐ Bereider ☐ Distributeur ☐ Verkooppunt ☐ Opslag ☐ Import ☐ Export ☐ Catering

- Voert u deze activiteit voor een derde partij? ☐ Ja  ☐ Ja, als bijberoep voor mijn eigen rekening ☐ Nee

- Maakt u voor deze activiteit gebruik van een onderaannemer? ☐ Ja  ☐ Nee

☐ Stopzetting site

Naam en adres: _________________________________________________________________________________. 
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3. Wat zijn de wijzigingen met betrekking tot uw activiteit(en) / speculatie(s)? 

Producent - Landbouwer 

☐ Stopzetting van de activiteit   

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

☐ Activiteit toevoegen 

☐ Plantaardige productie → bijlage 2 invullen 

☐ Dierlijke productie → bijlage 1 invullen  

Landbouwernummer:  

 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

Verwerkt u producten uit uw eigen productie?  

(Verwerking op het bedrijf: productie van appelsap, malen van granen, enz.) 
☐ Ja ☐ Nee 

Verkoopt u BULKproducten die niet uit eigen productie afkomstig zijn aan de eindverbruiker?  

→ Zo ja, dan moet u ook de activiteit "verkooppunt/e-shop (B2C)" aanvinken.  
☐ Ja ☐ Nee 

Speculatie - Dieren : ☐ Toevoegen  ☐ Stoppen→ (volledige bijlage1) 

 

Bereider 

Verwerkt/bewaart/verpakt biologische producten/etiketten met een eigen merk zonder dat de fabrikant op het etiket staat. 

☐ Activiteit stopzetten 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

☐ Activiteit toevoegen 

- Voert u deze activiteit uit voor een derde partij?   ☐ Ja  ☐ Ja en voor mijn eigen rekening  ☐ Nee 

- Maakt u voor deze activiteit gebruik van een onderaannemer?   ☐ Ja  ☐ Nee 

- Hanteert u de producten fysiek?  ☐ Ja  ☐ Nee 
 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 
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Distributeur/Op de markt brengen (B2B)  

Een bedrijf dat producten in de EU koopt en doorverkoopt zonder de verpakking, etikettering of inhoud te veranderen.  

☐ Stopzetting van de activiteit 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

☐ Activiteit toevoegen 

- Hanteert u de producten fysiek ? ☐ Ja  ☐ Nee 
 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

Verkooppunt/ e-shop/ Op de markt brengen (B2C) 

☐ Stopzetting van de activiteit 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

☐ Activiteit toevoegen 
 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

Opslag 

Bedrijf dat biologische of omschakelingsproducten opslaat die niet door dit bedrijf geproduceerd of bereid worden. 

☐ Stopzetting van de activiteit 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

☐ Activiteit toevoegen 

- Bent u een onderaannemer voor deze activiteit?   ☐ Ja  ☐ Nee 
 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 
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Importeur (van buiten de EU) 

☐ Stopzetting van de activiteit 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

☐ Activiteit toevoegen 

- Uit welk land _________________________________________________________________________. 

- Hanteert u de producten fysiek ?   ☐ Ja  ☐ Nee 

- Wat is uw importbedrijf precies?  

☐ Bent u een importeur en 1ste ontvanger?  

☐ U bent slechts 1ste ontvanger? (voor een importeur)  

☐ Bent u een importeur die de ontvangst en opslag van goederen uitbesteedt? 

 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

 

 

Exporteur (bestemming: niet-EU) 

☐ Stopzetting van de activiteit 

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja   

- ☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

☐ Activiteit toevoegen 

- Naar welk(e) land(en)___________________________________________________________________________. 

- Hanteert u de producten fysiek?   ☐ Ja  ☐ Nee 

 

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja   

☐ Nee - geef aan welke: 

Adres: ______________________________________________________________________________________. 
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Catering/restauratie   

Bereiding van biologische levensmiddelen om ter plaatse te nuttigen en/of mee te nemen en/of thuis te bezorgen. 

☐ Stopzetting van de activiteit

- Stopt ze op al uw sites? ☐ Ja

- ☐ Nee - geef aan welke:

Adres: ______________________________________________________________________________________.

☐ Activiteit toevoegen

☐ Permanent

☐ Eenmalig   Deze activiteit moet  ten  minste  2  weken  vóór het event  bij CERTISYS aangemeld worden 

Periode van activiteit: van ________________________ tot ___________________________.  

- Vindt deze activiteit op al uw locaties plaats?  ☐ Ja

☐ Nee - geef aan welke:

Adres: ______________________________________________________________________________________. 

4. Volledige stopzetting van de BIO-activiteit/ Contractbreuk

Datum waarop u uw contract met Certisys* wilt beëindigen: ______________________________. 

Reden* : 

*Velden met een sterretje zijn verplicht.

Naam - Voornaam & Handtekening 
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BIJLAGE 1: DIERLIJKE PRODUCTIE 

BIO runderen  Vleesproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Melkproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

De marktdeelnemer stemt ermee in dat de controleorganen toegang hebben tot de 

informatie in de SANITEL-databank betreffende het beslag. 

Kuddenummer : 
 

BIO schapen Vleesproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Melkproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Kuddenummer :  
 

BIO geiten Vleesproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Melkproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Kuddenummer :  
 

☐ BIO varkens ☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Klopnummer : 
 

☐ Vleeskuikens 

☐ Toevoegen  ☐ Stop     

Aantal:  

☐ Legkippen 

☐ Toevoegen  ☐ Stop     

Aantal:  

☐ Kippen 

☐ Toevoegen  ☐ Stop     

Aantal:  

BIO paardachtigen Vleesproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Melkproductie: 

☐ Toevoegen  

☐ Stop     

Aantal:  

Andere (verduidelijk 

en aantal): 

☐ Toegevoegd:  

☐ Stop     

 

Geef aan welke soorten NIET-BIO 

worden gefokt en hun aantal: 
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BIJLAGE 2: MELDING VAN DE PERCELEN VAN DE EENHEID DIE VOLGENS DE BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE PRODUCEERT 

 

Nummer perceel 

(Verzamelaanvraag 

of kadastraal) 

Regio (Wallonië/ 

Brussel/ 

Vlaanderen (2)  / 

G-H Luxemburg) 

Plaatsnaam 
Oppervlakte 

in ha. 

Datum laatste 

gebruik van 

niet-conforme 

producten (1) 

Teelten 

Vorige Huidige Geplande 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(1) Producten waarvan het gebruik niet in overeenstemming is met artikel 24 van Verordening (EU) 2018/848.  

Andere dan die vermeld in bijlage I (gewasbeschermingsmiddelen) en bijlage II (meststoffen en bodemverbeteraars) van Verordening (EU) 2021/1165. 

 

(2)          Percelen in Vlaanderen moeten worden aangemeld bij de Bevoegde Overheden (Verzamelaanvraag). 

 

Zou u ons een kopie kunnen bezorgen van de plannen op schaal 1/10000, de kadasterplannen en/of fotoplannen (Verzamelaanvraag). 
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