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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 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan u verlaging van erosieklasse aanvragen voor een of meerdere van uw percelen, die geen blijvend grasland 
zijn. Dit kan enkel indien het C-gehalte van uw perceel  ≥ 1,7 % bedraagt en de pH in de optimale zone ligt voor de 
bodemtextuur in kwestie (leem: 6,5-7,5; zandleem: 5,5-6,5; zand: 5-6; klei: 7-8). De monsterneming en analyse van het 
bodemstaal moeten uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming. 
Het analyseverslag moet de coördinaten en de diepte van de staalname (min. 10 cm en max. 30 cm) vermelden. De 
geldigheidsduur van een analyse bedraagt vijf jaar vanaf de datum waarop de staalname heeft plaatsgevonden. 
 
Naar wie verstuurt u dit formulier? 
Dit formulier dient opgestuurd te worden naar uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij – Afdeling 
Inkomenssteun. 
 

1. Identificatie van de aanvrager 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in  

landbouwernummer     .     .     -     

voor- en achternaam       

postnummer en gemeente       

telefoonnummer        

e-mailadres  
 

 

2. Perceels en analysegegevens 

Vul hieronder in voor welk(e) perce(e)l(en) uit uw verzamelaanvraag (VA) u verlaging van de erosieklasse aanvraagt, de 
bodemtextuur, het C-gehalte en de pH volgens de bodemanalyse, evenals de datum van de staalname en het 
referentienummer van de analyse.  
Voeg het volledige analyseverslag  van de bodemanalyse toe als bijlage (verplicht!). 
 

Perceelsnr  
VA2022 

 Bodemtextuur  C-gehalte (%)  pH  Datum staalname  Referentienummer 
analyse 
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3. Ondertekening 

Onderteken en dateer 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

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

4.  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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