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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/agromilieumaatregelen  

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

Waarvoor dient dit formulier?  
Met dit formulier meldt u in geval van een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht welke lopende agromilieuverbintenissen, 
beheerd door het Departement Landbouw en Visserij, overgedragen worden aan een andere landbouwer. Meer 
informatie over de agromilieumaatregelen op www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen. 

Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de overlater en de overnemer. 

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
U bezorgt dit formulier aan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de overnemer (adres 
achteraan). 

1. Identificatie van de overnemer en de overlater 

 
Vul de gegevens van de overnemer in 
 

klantnummer      .     .     -     

voor- en achternaam        

straat en nummer        

postnummer en gemeente        

telefoonnummer        

e-mailadres        

 

Vul de gegevens van de overlater in 

 

klantnummer     .     .     -     

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

telefoonnummer       

e-mailadres       

 

Overdracht agromilieuverbintenissen bij een 
gedeeltelijke bedrijfsoverdracht 

0/0/AMICO-3-210525 

mailto:inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen
https://www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen


 

Overdracht agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht - pagina 2 van 5 
 

 

2. Exploitatienummers en perceelnummers verzamelaanvraag 

Vul hieronder het (de) exploitatienummer(s) of perceelnummer(s) in zoals aangegeven op de laatst ingediende 
verzamelaanvraag. Bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht moeten één of meerdere exploitaties of één of meerdere 
percelen worden overgedragen van de overlater naar de overnemer van de agromilieuverbintenis(sen). 

Overdracht Exploitatie(s): 

 

 
Overdracht 1 of meerdere PERCELEN uit de verzamelaanvraag  

Perceelnummer overlater  Identificatie referentieperceel1  Referentieoppervlakte (in ha, are) 

            .     .      -           

            .     .      -           

            .     .      -           

            .     .      -           

 

3. Voorwaarden 

Ondergetekenden hebben kennis genomen van volgende voorwaarden: 

 
 Agromilieuverbintenissen kunnen enkel worden overgenomen door actieve landbouwers die geregistreerd zijn in 

het identificatiebestand van het Departement Landbouw en Visserij en over een landbouwernummer beschikken.  
 Een agromilieuverbintenis (behalve ‘Behoud van lokale rundvee- en schapenrassen’) kan enkel overgedragen 

worden als deze gepaard gaat met een overdracht van gronden. Dit kan door een volledige bedrijfsoverdracht via 
het formulier ‘Melding van een volledige bedrijfsoverdracht’ of een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht via dit 
formulier.  

 Zowel overlater als overnemer van de agromilieuverbintenissen moeten dit formulier ondertekenen voor akkoord. 
 Als een overlater meerdere lopende agromilieuverbintenissen wenst over te dragen aan verscheidene 

overnemers, moet voor elk van deze overdrachten een afzonderlijk formulier worden ingevuld en ingediend. 
 Let op: de landbouwer die actief is op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, moet de subsidie 

aanvragen in zijn verzamelaanvraag. Bij overname na de uiterste indieningsdatum zal de overlater uitbetaald en 
ook verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele niet-naleving van de verbintenis in het betreffende oogstjaar. 

 
 

                                                                 
 
1 Het referentieperceel vindt u in kolom a op het voorbereidingsformulier van de verzamelaanvraag 

 Exploitatienummer(s) overlater  

      .     .      -     

      .     .      -     

      .     .      -     

      .     .      -     
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4. Overdachten 

Kruis in onderstaande tabellen de vakjes aan van de LV-verbintenissen die overgedragen worden van de overlater 
naar de overnemer. Vul indien van toepassing de nog ontbrekende gegevens in. Een verbintenis kan eventueel 
gedeeltelijk overgedragen worden als overlater en overnemer(s) de minimum drempel overhouden. 

Deze is maatregelafhankelijk: VER en VLS = 1 ha, MOB en VLI = 0,5 ha, behoud lokale rundvee- en schapenrassen = 
minimaal 20 subsidiabele dieren van één of meerdere van de onderstaande lokale veerassen: 

 

  LV-verbintenis  Startjaar  Eindjaar  Verbintenis- 
oppervlakte 

 Over te 
dragen 
oppervlakte 

  MOB mechanische onkruidbestrijding                      ha        ha 

  VLI teelt van vlinderbloemigen                      ha        ha 

  VER verwarringstechniek fruitteelt                      ha        ha 

  VLS teelt vlas met verminderde 
bemesting 

                     ha        ha 

           

  LV-verbintenis  Startjaar  Eindjaar  Perceelnummer VA overlater  

  HOB hectaresteun omschakeling bio                        

  HOB hectaresteun omschakeling bio                        

  HOB hectaresteun omschakeling bio                        

  HOB hectaresteun omschakeling bio                        

  HOB hectaresteun omschakeling bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        

  HVB hectaresteun voortzetting bio                        
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  LV-verbintenis behoud lokale rassen  Startjaar  Eindjaar  Verbintenis-
aantal 

 Over te 
dragen 
aantal 

  Kempens Roodbont                      dieren        dieren 

  Rood                      dieren        dieren 

  Witrood                      dieren        dieren 

  Belgisch witblauw dubbeldoeltype                      dieren        dieren 

  Ardense Voskop                      dieren        dieren 

  Belgisch melkschaap                      dieren        dieren 

  Entre-Sambre-et-Meuse schaap                      dieren        dieren 

  Houtlandschaap                      dieren        dieren 

  Kempens schaap                      dieren        dieren 

  Lakens schaap                      dieren        dieren 

  Mergellandschaap                      dieren        dieren 

  Vlaams kuddeschaap                      dieren        dieren 

  Vlaams schaap                      dieren        dieren 

           

5. Verklaringen en handtekeningen 

Vul de onderstaande verklaringen en gegevens in. 

Ondergetekenden verklaren oprecht dat ze dit formulier juist en volledig hebben ingevuld, kennis hebben genomen 
van de reglementering betreffende de subsidiemaatregelen en voldoen aan alle voorwaarden voor de overdracht.  

De overnemer verklaart dat hij de hierboven aangekruiste LV-verbintenissen wil overnemen en naleven. 

Overlater EN overnemer vullen onderstaande gegevens in: 

datum dag    maand    jaar      dag    maand    jaar      

handtekening overlater       handtekening overnemer       

voor- en achternaam       voor- en achternaam       

U vindt onze privacyverklaring op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 
  

https://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
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Stuur dit ingevuld en ondertekend formulier naar de buitendienst in de provincie van de overnemer. 
 
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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