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In de verzamelaanvraag moet u voor elk perceel dat u overneemt een overnamedatum invullen. Dit is 
van belang voor de bemestingsrechten, agromilieumaatregelen, vergroening, ... 
Als u een perceel in gebruik heeft voor de bemestingsrechten (op 1 januari 2022) dat u in voorgaande 
campagne niet zelf in gebruik had voor de bemestingsrechten, moet u ook een overnamecode invullen.  
 Overnamedatum: datum vanaf wanneer het perceel effectief in gebruik wordt genomen. 
 Overnamecode: deze code geeft de verwantschap weer ten opzichte van de vorige gebruiker voor de 

bemestingsrechten. 

1 OVERNAME VAN PERCEEL VAN ANDERE GEBRUIKER 

U moet de overnamedatum steeds invullen als u een perceel van een andere gebruiker overneemt. Een 
overname betekent dat u: 
1. het perceel overgenomen heeft vóór 1 januari 2022 voor het gebruik van mestrechten, 

betalingsrechten of de teelt in 2022;  
2. het perceel overneemt vanaf 1 januari 2022 voor het gebruik van mestrechten, betalingsrechten en 

het inzaaien van een voor- , hoofd- of nateelt; 
3. het perceel overneemt na 1 januari voor betalingsrechten en het inzaaien van een voor- , hoofd- of 

nateelt; 

Opletten met de gebruiksperiode voor beheerovereenkomsten en ecologisch aandachtsgebied, in 
lopende en vorige campagne! 

AANDACHTSPUNTEN:  
 De overnamedatum is de datum waarop u het perceel in gebruik neemt en niet de datum waarop u 

het perceel verworven heeft (in eigendom werd verkregen). 
 Als u het perceel heeft overgenomen vóór 1 januari 2022 voor het gebruik van mestrechten, 

betalingsrechten of de teelt in 2022 moet u geen datum invullen. Er wordt automatisch 1 januari 2022 
ingevuld. 

 Als u toch een datum aangeeft en deze ligt na 1 januari 2022, dan wordt deze latere datum als 
startdatum van het perceel beschouwd, waardoor u geen bemestingsrechten op dit perceel heeft. 

 Als u een perceel overneemt en geen overnamedatum invult, vult het Departement Landbouw en 
Visserij ambtshalve 1 januari 2022 in. 
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2 OVERNAMECODES 

Er moet steeds de overnamedatum worden ingevuld maar de overnamecode moet alleen worden 
ingevuld als er een wijziging is van de gebruiker van de bemestingsrechten t.o.v. het voorgaande 
campagnejaar. Dus er moet enkel een overnamecode ingevuld worden als u het perceel in gebruik heeft 
voor de bemestingsrechten op 1 januari 2022 en u het perceel in 2021 niet in gebruik had voor de 
bemestingsrechten. Als u de verwantschap met de vorige gebruiker op 1 januari 2022 niet kent, dan 
dient steeds de overnamecode AND (andere) ingevuld te worden. 
 Overnemer is een natuurlijk persoon: 

> ECH: overname van het bedrijf van de echtgeno(o)t(e); 
> BED: overname binnen hetzelfde bedrijf. De percelen worden binnen hetzelfde bedrijf gewisseld 

van exploitatie. De percelen worden geschrapt in de ene exploitatie en toegevoegd in de andere;  
> FAM: overname binnen rechtstreekse verwantschap; 
> NPE: overname door natuurlijk persoon van een rechtspersoon waarin de natuurlijke persoon de 

oorspronkelijke overdrager aan de rechtspersoon was; 
> AND: overname van een andere landbouwer. 

 Overnemer is een rechtspersoon en neemt perce(e)l(en) over van een natuurlijk persoon: 
> RPN: overname waarbij de natuurlijke persoon één van de zaakvoerders, beherende vennoten of 

bestuurders is; 
> RPF: overname waarbij de echtgeno(o)t(e) van de natuurlijke persoon, zijn afstammelingen of 

aangenomen kinderen zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder zijn. 
 Er is een wijziging van mandaat van de bestuurders, beherende vennoten of zaakvoerders van de 

rechtspersoon en het bedrijf heeft percelen met ontheffing van de nulbemesting. Deze percelen met 
ontheffing moeten geschrapt worden en toegevoegd worden als nieuw perceel met overnamedatum 
1 januari 2022 en één van de volgende codes: 
> VNF: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde rechtspersoon 

opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen kinderen; 
> VNN: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde rechtspersoon niet 

opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, maar door een 
persoon met een andere verwantschap. 

 Overnemer is een rechtspersoon en de overname betreft een andere verwantschap dan de hierboven 
vermelde mogelijkheden: 
> BED: overname binnen hetzelfde bedrijf. Binnen het bedrijf wisselen de percelen van exploitatie; 
> AND: overname van een andere landbouwer. 
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 De overnemer of overlater is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL): 
> VVA: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit: 

1. de overlatende natuurlijk persoon (NP) + de echtgeno(o)t(e). 
 Voorbeeld: 

NP (man)   VVZRL (man + vrouw) 

2. De overlatende VVZRL + de echtgeno(o)t(e) van één of meerdere leden van de overlatende 
VVZRL.  

 Voorbeeld: 

NP (man)  VVZRL (man+vrouw) 

3. de overlatende VVZRL – één of meerdere leden van de overlatende VVZRL.  

 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + zoon 1 + zoon 2)   VVZRL (zoon 1 + zoon 2) 

VVZRL (vader + zoon)   NP (zoon) 

4. combinatie van 2) en 3): één of meerdere leden stappen uit de overlatende VVZRL én de 
echtgeno(o)t(e) van één of meerdere leden van de overlatende VVZRL stappen in de VVZRL. 
 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + zoon)   VVZRL (zoon + echtg. zoon) 

> VVB: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit: 

1. de overlatende natuurlijk persoon (NP) + afstammelingen. 
 Voorbeeld: 

NP (vader)   VVZRL (vader + zoon) 

2. de overlatende VVZRL + afstammelingen van één of meerdere leden van de overlatende VVZRL, 
al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende VVZRL. 

 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + echtg. vader)   VVZRL (vader + zoon) 

 

VVZRL (vader + broer vader)  VVZRL (vader + schoonzoon) 

 

VVZRL (vader + zoon1)  VVZRL (zoon 1 + zoon 2 + echtg. zoon 2) 

> AND: er wordt een VVZRL gevormd bestaande uit: 
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1. de overlatende VVZRL + geen afstammelingen (neven, nichten, broers, zussen, personen met geen 
familieverwantschap,...), al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende 
VVZRL. 
 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + zoon)   VVZRL (zoon + neef) 

 

VVZRL (vader + broer)  VVZRL (vader + schoonzus) 

 

VVZRL (vader + zoon)   VVZRL (vader + zoon + broer vader) 

2. de overlatende VVZRL + een tweede zoon die niet samen met de eerste zoon toetrad tot de 
VVZRL, al dan niet in combinatie met uittredende leden uit de overlatende VVZRL. 

 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + echtg. vader)  VVZRL (vader + zoon 1)   VVZRL (zoon 1  zoon 2) 

Deze laatste stap moet gemeld worden door de code AND in te vullen in het veld ‘Overnamecode’. 

 De overlater is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL), waarvan 
minstens één van de leden een rechtspersoon is en minstens één van de leden een natuurlijk persoon 
is: 
> VNF: binnen de rechtspersoon, die deel uitmaakt van de VVZRL, wordt de zaakvoerder, beherende 

vennoot of bestuurder opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen. 

 Voorbeelden: 

VVZRL RP(zaakvoerder= vader) + NP  VVZRL RP(zaakvoerder=zoon1) + NP 

 

VVZRL RP(zaakvoerder=man) + NP1 + NP2    VVZRL RP(zaakvoerder=echtg.) + NP1 + NP2 

 De overnemer is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) waarvan 
minstens één van de leden een rechtspersoon is en minstens één van de leden een natuurlijk persoon 
is: 
> RPN: overname waarbij de natuurlijke persoon van de VVZRL een van de zaakvoerders, 

beherende vennoten of bestuurders wordt van de rechtspersoon in de VVZRL. 
 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + zoon)  VVZRL (RP(vader) + zoon) 
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> RPF: overname waarbij de echtgeno(o)t(e) van de natuurlijke persoon van de VVZRL, zijn 
afstammelingen of aangenomen kinderen de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder 
wordt van de rechtspersoon in de VVZRL. 

 Voorbeeld: 

VVZRL (vader + zoon1)  VVZRL (RP(zoon2) + zoon1) 

Als u een perceel overneemt en geen overnamecode invult, vult het Departement Landbouw en Visserij 
ambtshalve ‘AND’ in. 

Nieuwe percelen, overgenomen na 1 januari 2022, mag u niet samenvoegen met een vooringevuld 
perceel dat u in 2021 al in gebruik had. 

Bij overname van percelen in natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en natuurreservaten kan 
de ontheffing van de nulbemesting verloren gaan, waardoor het perceel de bemestingsnorm van 2 
GVE/ha/jaar krijgt. 

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden, wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 

 


