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Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel 
T +32 2 552 75 34  
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
De landbouwer sluit jaarlijks voor de percelen die onder de verbintenis ‘Subsidie teelt voor vezelvlas met verminderde 
bemesting’ een aankoop- en verkoopcontract af met een eerste verwerker (vlasser) van vezelvlas voor de verdere verwerking. 
De landbouwer verbindt zich hierbij de volgende partij vezelvlas van de oogt 2022 te verkopen aan onderstaande eerste 
verwerker (vlasser), die zich tot de aankoop verbindt. 
Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de landbouwer (Producent/verkoper) en de eerste verwerker (koper). 
Aan wie bezorgt u dit formulier? 
De landbouwer laadt dit formulier uiterlijk op donderdag 15 september 2022 op via een wijziging (toevoegen bijlage) van zijn 
verzamelaanvraag 2022 op e-loket of bezorgt het aan zijn buitendienst van Landbouw en Visserij (adres zie ommezijde) waarbij 
de postdatum uiterlijk 15 september 2022 is. 
 

1. Identificatie van de landbouwer en de eerste verwerker 
 
Vul de gegevens van de landbouwer in 

klantnummer landbouwer     .     .     -     

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

telefoonnummer       

e-mailadres       

 
Vul de gegevens van de eerste verwerker in 

klantnummer eerste verwerker     .     .     -     

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

telefoonnummer       

e-mailadres       
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2. Percelen met vezelvlas zoals aangegeven in de verzamelaanvraag met bijkomende bestemming VLS 
en gelegen in Vlaanderen 

Deze rubriek wordt ingevuld door de landbouwer 
 

Perceelnr VA 2022 Perceelsnaam  Opp VA 2022 Gemeente GPS-WGS-
Coörd. Lengte 

GPS-WGS-
Coörd. Breedte 

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

  …………………. ha    

 

3. datum en handtekening 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract VLS vlas 2022’ naar waarheid zijn ingevuld  

datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

     
dag 

   
maand 

   
jaar 

     

handtekening landbouwer       handtekening verwerker       

voor- en achternaam       voor- en achternaam       

klantnummer landbouwer     .     .     -    

 

U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy  
 

Voeg het ingevuld en ondertekend formulier (of een evenwaardig document) toe aan uw verzamelaanvraag op e-loket 
of stuur dit naar de buitendienst in de provincie van de landbouwer. 

Inkomenssteun Vlaams-Brabant  
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven 
Tel. 016 66 61 40 - Fax 016 66 61 41 
e-mail: inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen 
Tel. 03 224 92 00 - Fax 03 224 92 01 
e-mail: inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt 
Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69 
e-mail: inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun Oost-Vlaanderen 
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent 
Tel. 09 276 29 00 - Fax 09 276 29 05 
e-mail: inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be 

Inkomenssteun West-Vlaanderen 
Koning Albert I-laan 1/2, bus 101 - 8200 Brugge 
Tel. 050 24 76 20 - Fax 050 24 76 01 
e-mail: inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
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