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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/verzamelaanvraag 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
U kan deze informatie gemakkelijk aangeven op het e-loket. Als u geen toegang heeft tot het e-loket, kan u dit 
formulier gebruiken. 
Met dit formulier dient u aan te geven wie de gebruiker was voor de hoofdteelt van de op het incoherentierapport 
vermelde niet aangegeven percelen (‘Verdwenen percelen’). De percelen die u zelf in gebruik had voor de hoofdteelt 
moet u toevoegen aan uw verzamelaanvraag 2022 via het e-loket. 
 
Hoe verstuurt u dit formulier? 
U verstuurt dit volledig ingevuld en ondertekend document naar de buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij, Afdeling Inkomenssteun. U kan dit doen met de post, als ingescande bijlage bij een mail of als opgeladen 
bijlagen op het e-loket. 

1. Identificatie van de aanvrager 

Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in  

klantnummer     .     .     -     

voor- en achternaam       

straat en nummer       

postnummer en gemeente       

telefoonnummer       

e-mailadres  
 

2. Richtlijnen bij het invullen 

Informatie bij het invullen van de verklaring op eer: 
Vul in rubriek 3, in één van de drie tabellen op deze zijde of de keerzijde, de perceelsgegevens in. 
Gebruik de perceelsnummers van 2022. Indien het perceel niet werd voorgedrukt, kan u de perceelnummers van 
2021 gebruiken die werden meegedeeld op het incoherentierapport. 

3. Percelen niet meer in eigen gebruik 

De volgende percelen had ik niet zelf in gebruik voor de hoofdteelt in 2022 maar zijn omgevormd naar niet 
landbouwgrond (GLG). 
Duid in onderstaande tabel de perceelsgegevens aan.Vul de huidige bestemming in: Onteigend (ONT), industrieterrein 
(IND), bouw nieuwe stal/loods (BSSL), bouwgrond (BGR), tuin, bos, andere reden (RED) (reden opgeven).  

Perceelnr 
2022 

  Huidige bestemming  
(kies uit ONT, IND, BSSL, BGR, tuin, bos of 
andere reden opgeven) 

 Onteigend door 
 (indien van toepassing) 
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De volgende percelen had ik niet zelf in gebruik voor de hoofdteelt in 2022 maar werden door een andere 
landbouwer gebruikt (ALB).  
Duid in onderstaande tabel de perceelsgegevens aan. Alle benodigde gegevens (minstens voor- en achternaam én 
adres) van de nieuwe gebruiker in 2022 moeten worden ingevuld. Bij onvolledige contactgegevens kan uw dossier niet 
worden afgesloten en zal worden onderzocht of het perceel correct werd aangegeven in 2021. 

  
Perceelnr 
2022 

 Voor- en achternaam én adres van de nieuwe gebruiker in 2022  

               

               

De volgende percelen had ik niet zelf in gebruik voor de hoofdteelt in 2022 maar werden voor één teelt verhuurd 
aan een andere landbouwer (TVP).  

Duid in onderstaande tabel de perceelsgegevens aan. Alle benodigde gegevens (minstens voor- en achternaam én 
adres) van de huurder in 2022 moeten worden ingevuld. Bij onvolledige contactgegevens kan uw dossier niet worden 
afgesloten en zal worden onderzocht of het perceel correct werd aangegeven in 2021. 

  
Perceelnr 
2022 

 Voor- en achternaam én adres van de huurder  in 2022  

               

               

De volgende percelen had ik niet zelf in gebruik voor de hoofdteelt in 2022 maar werden door een particulier 
gebruikt (PGB).  
Duid in onderstaande tabel de perceelsgegevens aan. Alle benodigde gegevens (minstens voor- en achternaam én 
adres) van de nieuwe gebruiker in 2022 moeten worden ingevuld. Bij onvolledige contactgegevens kan uw dossier niet 
worden afgesloten en zal worden onderzocht of het perceel correct werd aangegeven in 2021. 

  
Perceelnr 
2022 

 Voor- en achternaam én adres van de nieuwe gebruiker in 2022  

                

                

De volgende percelen had ik niet zelf in gebruik voor de hoofdteelt in 2022 en ik ken de nieuwe gebruiker niet 
(ONB).  
Duid in onderstaande tabel de perceelsgegevens aan. Alle benodigde gegevens (minstens voor- en achternaam én 
adres) van de eigenaar of persoon die toestemming gaf tot het gebruik in 2021 moeten worden ingevuld. Bij 
onvolledige contactgegevens kan uw dossier niet worden afgesloten en zal worden onderzocht of het perceel correct 
werd aangegeven in 2021. 

  
Perceelnr 
2022 

 Voor- en achternaam én adres van de eigenaar (of de persoon die toestemming gaf tot het 
gebruik in 2021) 

 

                

                

 

4. Ondertekening 

Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

datum dag    maand    jaar       

handtekening       

voor- en achternaam       

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

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

