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 Verklaring actieve landbouwer door  gecertificeerd 
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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 

 

 

 
1 Vul hieronder de gegevens van de landbouwer in. 

 voor- en achternaam  

  
klantnummer 

 
. 

 
. 

 
- 

  
 

  
Ondernemingsnummer(s) van 

bedrijf(ven) waarin de landbouwer 
actief is 

  
. 

  
. 

  

  .  .   

  
straat en nummer 

 

  
postnummer en gemeente 

 

 
 

 

2  Vul hieronder de gegevens van de gecertificeerd accountant/het accountantskantoor1 in. 

 Naam gecertificeerd accountant of 
accountantskantoor 

 

  
Naam vertegenwoordigend 

gecertificeerd accountant 
(aangestelde door het 

accountskantoor) 

 

  
Lidnummer(s) bij ITAA van 

gecertificeerd accountant en 
accountskantoor 

 

  
Ondernemingsnummer gecertificeerd 

accountant of accountantskantoor 

  
. 

  
. 

  

  
straat en nummer 

 

  
postnummer en gemeente 

 

 
 

 
 

                                                                 
 

1 Gecertificeerd accountant als bedoeld in artikel 2, 1° van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en 
belastingadviseur. Indien de opdracht aan een rechtspersoon wordt gegeven, dient de naam en het  lidnummer van de door het 
kantoor aangeduide natuurlijke persoon die over de hoedanigheid beschikt om de opdracht uit te voeren (vertegenwoordiger cfr 
artikel 42 van de wet van 17 maart 2019) ook ingevuld te worden. 
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3  Opgave van de gegevens 

De opgave is gebaseerd op de door de landbouwer of diens accountant ter beschikking gestelde gegevens van het meest 
recente inkomstenjaar. De gecertificeerd accountant is ervoor verantwoordelijk dat de informatie klopt en dat alle 
relevante informatie aangeleverd wordt. De gecertificeerd accountant verifieert ook de inkomsten uit andere 
ondernemingen. De landbouwer of diens accountant houdt de documenten, ter staving van de gegevens in onderstaande 
tabel, ter beschikking van het Departement Landbouw en Visserij, die deze te allen tijde kan opvragen. 

 

  
Betrokken inkomstenjaar: 
 

 
20  …… …… 

  
(1) Het totale bedrag aan bruto inkomsten uit landbouwactiviteiten: 
 

 
€ ………………………………………………………………………………………….. 

  
Waarvan: Bedrag aan rechtstreekse betalingen (*), ontvangen in het 
betrokken inkomstenjaar: 
 

 
 
€ ………………………………………………………………………………………….. 

  
(2) Het totale bedrag aan bruto inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten: 
 

 
€ ………………………………………………………………………………………….. 

  
Het totale bedrag aan bruto inkomsten = (1) + (2): 
 

 
€ ………………………………………………………………………………………….. 

 
Opgelet! Indien de landbouwer door een moeder- of dochterrelatie van volledige zeggenschap (in de vorm van eigendom of 
meerderheidsbelang) verbonden is met een andere rechtspersoon en deze laatstgenoemde verbonden rechtspersoon exploiteert 
luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten of permanente sport- en recreatiegebieden, dienen de gegevens 
hierboven ook de inkomsten van de verbonden ondernemingen met negatieve activiteiten te bevatten. 
(*) Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid volgens 
verordening (EU) nr. 1307/2013. 

 
 
 
4 Verklaring (De gecertificeerd accountant vinkt ten minste 1 keuzemogelijkheid aan en vult het percentage in) 

Volgens de door de gecertificeerd accountant vastgestelde en gecontroleerde gegevens: 
 

  is, voor de landbouwer vermeld in punt 1, en voor het meest recente inkomstenjaar, vermeld in punt 3, het 
jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen ten minste 5% van het totale bedrag aan inkomsten uit niet-
landbouwactiviteiten: 
bedrag aan rechtstreekse betalingen/totale bedrag aan inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten  =  ………………… % 

   
EN/OF 
 

  zijn, voor de landbouwer, vermeld in punt 1, en voor het meest recente inkomstenjaar, vermeld in punt 3, de 
landbouwactiviteiten significant: het totale bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten bedraagt ten minste 
1/3 van het totale bedrag aan inkomsten: 
totale bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten/totale bedrag aan inkomsten  =  …………………… % 

 
 

 
5 Werkwijze verklaring 

Bij het uitvoeren van deze opdracht dient de gecertificeerd accountant 
- zich  te houden aan de bepalingen van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer 

der Accountants en 
- te handelen volgens de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en 
- te handelen volgens de Algemene Controlenorm die geldt voor de Accountants bij het uitvoeren van hun 

opdrachten (Raad IAB dd 30 september 1991) 

 
 

 
6 In uitvoering van 

Europese en Vlaamse wetgeving met name 
- Artikel 9, lid 2, derde alinea van verordening (EU) nr. 1307/2013 
- Artikel 11, 12 en 13 van verordening (EU) nr. 639/2014 
- Artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor 

de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 



 

- Artikel 6 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere 
regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het 
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid 

 
 

 
7 Beperking in gebruik en verspreidingskring 

Deze verklaring is opgesteld voor het Departement Landbouw en Visserij met als doel aan te tonen dat de landbouwer, 
vermeld in punt 1, voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving, vermeld in punt 6. Deze verklaring is niet geschikt 
voor andere doeleinden en is uitsluitend bestemd voor de landbouwer, vermeld in punt 1 en voor het Departement 
Landbouw en Visserij. De verklaring mag niet worden verspreid aan of worden gebruikt door derden. 

 

 Ondertekening 

 Ik bevestig als gecertificeerd accountant  
- de juistheid van de gegevens in punten 1 t.e.m. 4 van dit document,  

- dat alle relevante informatie aangeleverd werd, 

- dat ik de inkomsten uit alle verbonden ondernemingen heb geverifieerd,  

- dat ik de Algemene Controlenorm heb nageleefd, die geldt voor de Accountants bij het uitvoeren van hun 

opdrachten (Raad IAB dd 30 september 1991) 

 plaats  

  
datum dag 

  
maand 

 
jaar 

 

 handtekening 

 

 

 

  

voor- en achternaam 

(Naam gecertificeerd accountant of naam 
zaakvoerder/bestuurder/vennoot van 

accountantskantoor indien de verklaring wordt opgesteld 
door vertegenwoordiger (*)) 

 

  

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 Stuur dit formulier naar de buitendienst van uw provincie. De adressen vindt u hieronder. 

 Departement Landbouw en Visserij  
Inkomenssteun  
Vlaams Administratief Centrum  
Lange Kievitstraat 111-113 bus 71  
2018 ANTWERPEN  
inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be 
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01  
 

Departement Landbouw en Visserij  
Inkomenssteun  
Vlaams Administratief Centrum  
Diestsepoort 6 bus 101  
3000 LEUVEN  
inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be 
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41  

 

Departement Landbouw en Visserij  
Inkomenssteun  
Vlaams Administratief Centrum  
Koningin Astridlaan 50 bus 6  
3500 HASSELT  
inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be 
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69  
 

Departement Landbouw en Visserij  
Inkomenssteun  
Vlaams Administratief Centrum  
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101  
8200 BRUGGE  
inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01  

 

Departement Landbouw en Visserij  
Inkomenssteun  
VAC - Virginie Lovelinggebouw  
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101  
9000 GENT  
inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05   
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