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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 F +32 2 552 75 11 
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag 

In te vullen door de behandelende 
afdeling 
ontvangstdatum 

 

 
 

Gegevens van de steunaanvrager 

1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in 

Benaming       

Klantnummer     .     .     -    

Ondernemingsnummer     .     .     -    

Straat en nummer       

Postnummer en gemeente       

2. Exploiteert u (=steunaanvrager) luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten of permanente sport- 
en recreatiegebieden? 

  JA 

  NEE 

3. Bent u (= steunaanvrager) direct of indirect, via rechtspersonen of natuurlijke personen, verbonden met andere 
ondernemingen door een relatie van volledige zeggenschap in de vorm van eigendom of een meerderheidsbelang? 
Verbonden betekent: controle hebben over of onder controle staan van. 

Beantwoord de vraag met JA als: 

 U (= de steunaanvrager) volledige zeggenschap heeft in de vorm van eigendom of meerderheidsbelang in een andere 
onderneming of 

 als u (= de steunaanvrager) zelf onder een zodanige zeggenschap staat. 

  NEE  ga verder naar Ondertekening 

  JA  

 Indien u JA antwoordt, gelieve de ondernemingsnummers van deze andere rechtsperso(o)n(en) op te geven. 

Ondernemingsnummer     .     .      

     .     .      

     .     .      

Aanvullende verklaring verbonden bedrijven 
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4. Indien u JA hebt aangevinkt onder punt 3: Exploiteert één van deze verbonden ondernemingen (hetzij de steunaanvrager 
zelf hetzij een van de verbonden entiteiten) luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten of 
permanente sport- en recreatiegebieden? 

Beantwoord deze vraag met JA als uw landbouwbedrijf/onderneming bijvoorbeeld  
de controle heeft over of onder controle staat van een golfbaanonderneming in de vorm van volledige eigendom of  
door een meerderheidsbelang, of als een vastgoedmakelaar bijvoorbeeld een meerderheidsbelang heeft in uw bedrijf. 

  NEE  ga verder naar Ondertekening 

  JA  

 
5. Indien u JA hebt aangevinkt onder punt 2 en/of 4 betekent dit dat u een niet GLB-actieve landbouwer bent voor 

campagne 2022. Indien u toch meent GLB-actieve landbouwer te zijn, kunt u tegenbewijs leveren bij uw buitendienst. 
Dat doet u door een ‘verklaring door een gecertificeerd accountant’ in te dienen die u terugvindt op de website van 
Landbouw en Visserij onder Bedrijfsvoering/Bedrijfsgegevens/Actieve-landbouwer. De gegevens in deze verklaring 
dienen desgevallend ook de inkomsten van de verbonden ondernemingen die de in punt 2 genoemde activiteiten 
exploiteren, te bevatten. 

 
Via deze verklaring moet u : 
 ofwel aantonen dat uw jaarlijkse rechtstreekse betalingen minimaal 5% bedragen van de inkomsten die u haalt 

uit niet-landbouwactiviteiten; 
 ofwel aantonen dat uw landbouwactiviteiten significant zijn. Hiervoor moet u aantonen dat uw totale 

inkomsten uit landbouwactiviteiten ten minste 1/3 bedragen van uw totale inkomsten; 

Indien u geen tegenbewijs kunt leveren, wordt u door het Departement Landbouw en Visserij als niet GLB-actieve 
landbouwer beschouwd. 

 

Ondertekening 

Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en op de hoogte te zijn dat alle relevante bewijsstukken 
beschikbaar moeten zijn bij een documentencontrole door het Departement Landbouw en Visserij  

datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

handtekening       

Benaming       

Klantnummer     .     .     -    

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

 Contactgegevens buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij 

Stuur dit ingevuld en ondertekend formulier 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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