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Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
T +32 2 552 75 45  
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw/hennep  

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

Inschrijvingsnummer 

 

Waarvoor wordt dit formulier gebruikt? 
De landbouwer moet dit formulier invullen wanneer hij in 2022 de teelt plant van een hennepras van de Europese rassenlijst. 
Het betreft een verplichte aanmelding. Hij moet per ras een apart meldingsformulier indienen zodat de bijhorende percelen 
eenduidig geïdentificeerd kunnen worden.  
Wanneer moet dit formulier worden ingediend? 
Dit formulier maakt deel uit van de verzamelaanvraag en moet ingediend worden voor inzaai (van de hoofd- of de nateelt) en 
uiterlijk op 31 mei 2022. De landbouwer kan het als bijlage opladen bij de verzamelaanvraag op het e-loket, als scan opsturen 
naar het e-mailadres inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be of eventueel per post opsturen naar bovenstaand adres.  

Gegevens van de aanvrager 

 
 klantnummer:     .     .     -    

 voor- en achternaam:       

 straat en nummer:       

 postnummer en gemeente:       

 Telefoonnummer:       

 e-mailadres:       

 
Gegevens over het gebruikte zaaizaad van de teelt 2022 

Ras:       

Partijnummer1:       

Hoeveelheid       

Certificaten Aantal: 

Certificaten Nummers2:       

  

De originele certificaten, die aan de verpakkingen gehecht zijn, moeten onmiddellijk na de inzaai naar het bovenvermelde 
adres gestuurd worden en dit uiterlijk tegen 30 juni 2022 voor de hoofdteelt van hennep en uiterlijk op 31 augustus 2022 voor 
de nateelt van hennep. Enkel indien de originele certificaten ook naar het Waals Gewest moeten gestuurd worden zijn kopieën 
van de certificaten aanvaardbaar maar zal worden nagekeken. De ingestuurde certificaten (naar bovenvermeld adres) zullen 
integraal deel uit maken van de verzamelaanvraag.  

                                                                 
 
1 Het partijnummer of lotnummer:  

 Bv. Frans partij-/lotnummer : nummer beginnend met  F gevolgd door 4 cijfers +  H en 6 cijfers en een letter 

 Bv. Canadees partij-/lotnummer: beginnend met CDN 
2 Certificaatnummers: 

 Bv. Franse certificaatlabels: het certificaatnummer bestaande uit 6 cijfers gevolgd door 2 letters bevindt zich links, verticaal op het certificaat;  

 Bv. Canadese certificaatlabels: er wordt enkel een lotnummer ( geen certificaatnummer) vermeld 
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Gelieve in onderstaande tabel per perceel de gevraagde gegevens in te vullen 

 

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

Ligging van de percelen 

 Perceelnummer VA 2022   Opp. (in aren)  Gebruikte hoeveelheid zaaizaad 
voor opgegeven ras (kg) 

Hoofdteelt (HT) 
/ nateelt (NT) 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Ondertekening teeltintentie hennepteelt  

Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn en zal de certificaten na inzaai van de 
hennep toesturen om deze toe te voegen aan mijn verzamelaanvraag en dit uiterlijk op 30 juni 2022 voor de 
hoofdteelt van hennep en uiterlijk op 31 augustus 2022 voor de nateelt van hennep. 

Ik verbind me ertoe de bovengenoemde afdeling op de hoogte te brengen van elke wijziging die betrekking heeft op 
de meegedeelde gegevens.  

Ik geef hierbij de toelating om bovenstaande gegevens door te geven aan de bevoegde politiediensten. 

datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

2022  

handtekening       

voor- en achternaam       
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