
Machtigingsformulier KringloopWijzer  
 

Aanmelden voor deelnemers zonder eHerkenning 

Inleiding 
Niet alle veehouders hebben de beschikking over een eHerkenningsmiddel of internettoegang . Voor 

deze veehouders is er ook een voorziening om zich aan te kunnen melden op de Centrale Database 

KringloopWijzer.  

Aanmelden deelnemer op basis van papieren machtiging 
Alternatief voor eHerkenning is dat de veehouder een machtiging op papier invult, zodat het 

melkveebedrijf centraal aangemeld kan worden voor de Centrale Database KringloopWijzer op 

www.mijnkringloopwijzer.nl. Deze aanmelding dient altijd vergezeld te gaan met een volmacht van een 

adviesorganisatie. De adviesorganisatie moet namelijk de verdere instellingen met betrekking tot 

datakoppelingen en machtigingen instellen. De veehouder heeft dan in principe zelf geen toegang, 

alleen zijn (gemachtigde) adviseur.  

De volgende werkwijze is van toepassing: 

 Het formulier vindt u bij overige informatie op www.mijnkringloopwijzer.nl (onder ‘Downloads’).  

 De adviseur print het document uit, vult het samen met de veehouder in, beide partijen 

ondertekenen het document, scant het document in en verstuurt deze naar 

support@mijnkringloopwijzer.nl.  

 Het registreren van de deelnemer en het aanmaken van de volmacht gebeurt niet door de 

adviesorganisatie zelf maar op een centrale plaats bij Support KringloopWijzer. 

 Evenals bij RVO is het invullen en ondertekenen van het formulier voldoende. Aanvullende 

“bewijslast” hoeft niet geleverd te worden.  

 Na registratie ontvangt de adviseur een mail dat het formulier is verwerkt. In geval dat er bij de 

verwerking problemen of vragen optreden, is de adviseur het aanspreekpunt voor Support. 

 Streven is het formulier binnen 5 werkdagen na ontvangst verwerkt te hebben 

 Let op: op basis van de verstrekte volmacht dient de adviespartij nog de nodige machtigingen 

voor de gegevenskoppelingen in te richten. 

Bijgaande het formulier 

  

http://www.mijnkringloopwijzer.nl/
http://www.mijnkringloopwijzer.nl/
mailto:support@mijnkringloopwijzer.nl


Machtigingsformulier KringloopWijzer  
 

Gegevens melkveebedrijf (volmachtgever) 

Naam   

KvK-nummer  

BRS-nummer  

UBN-nummer(s)  

Straat- huisnummer  

Postcode - Woonplaats  

Emailadres melkveebedrijf 
(optioneel) 

 

 

Gegevens adviesorganisatie (gemachtigde)  

Naam adviesorganisatie  

KvK-nummer  

Adres  

Postcode - Woonplaats  

Naam adviseur  

Emailadres adviseur  

Telefoonnummer adviseur  

 

Als veehouder ga ik akkoord dat bovengenoemde adviesorganisatie namens mij machtigingen mag 

aanvragen ten behoeve van gegevenskoppelingen KringloopWijzer en namens mij de 

gebruiksvoorwaarden van de KringloopWijzer mag accepteren. De machtiging zal worden opgenomen in 

het Machtigingenregister dat onderdeel is van Centrale Database Kringloopwijzer.  

Als adviseur verklaar ik andere machtigingen voor de KringloopWijzer alleen te verlenen na afstemming 

met de veehouder. 

Veehouder 
 
Datum 
 
Handtekening 
 
 
 
 

Adviseur 
 
Datum 
 
Handtekening 
 
 
 
 

 

Na invullen en ondertekenen het formulier inscannen en versturen naar 

support@mijnkringloopwijzer.nl.  

mailto:support@mijnkringloopwijzer.nl

