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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 

Indieningsdatum 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier meldt u de overdracht en de overname van percelen landbouwgrond die door de overlater werden 
aangegeven als in gebruik op 1 januari 2022 en terug overgedragen vóór 31 mei 2022 voor het verbouwen van de hoofdteelt 
aan de overnemer die particulier is en geen verzamelaanvraag indient. De particuliere overnemer moet zijn contactgegevens, 
inclusief telefoonnummer, invullen zodat deze verklaring indien nodig kan gecontroleerd worden. Zonder deze 
contactgegevens is het formulier niet geldig. 
Dit formulier is niet bedoeld voor percelen die worden overgenomen door een landbouwer die zelf een verzamelaanvraag 
indient. In de aangifte van de overnemer moeten de juiste overnamegegevens per perceel ingevuld worden. Zie ommezijde 
voor een voorbeeld.  
Waar vindt u meer informatie over dit formulier? 
Op de ommezijde van dit formulier 
Naar wie verstuurt u dit formulier? 
Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend door beide partijen, moet door de gebruiker van het perceel voor de 
bemestingsrechten bij zijn verzamelaanvraag (VA) gevoegd worden of opgestuurd worden naar de buitendienst van het 
Departement Landbouw en Visserij, afdeling Inkomenssteun (AIS). 
 

1. Melding van overdracht percelen 
 

Perceelsnr overlater in 
VA 2022 

 Perceelsnaam  Opp 2022 (in ha, 
are) 

 Code hoofdteelt 

                           

                           

                           

De overlater 

Ik ben er mij van bewust dat voor de bovenstaande percelen 
en oppervlakten ik de bemestingsrechten zal toegewezen 
krijgen en alle rechten en verplichtingen hieraan verbonden 
op mij neem 

Voor akkoord, 

datum dag     maand     jaar      

handtekening*:       

klantnummer*:      .      .      -       

voor- en achternaam*:       

De overnemer 

Ik verklaar dat de overlater dit perceel enkel in 
gebruik heeft voor de bemestingsrechten en niet 
meer op 31/05/2022 voor de  hoofdteelt 

Voor akkoord, 

 datum: dag     maand     jaar      

handtekening*:       

 voor- en achternaam*:       

 adres*:       

postcode en gemeente*:       

telefoonnummer*:      

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

  

*Verplicht veld 
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Voorbeeld. Overdracht en overname van een perceel met hoofdbestemming ‘G’ in het kader van het Mestdecreet 
 
Hoe vult u dit formulier 4 in? 
Per overnemer gebruikt u één formulier. 
U en de particulier ondertekenen samen het ingevulde formulier 
en uzelf dient (een scan van) dit ondertekende formulier 4 in 
samen met uw verzamelaanvraag via e-loket of u stuurt het per 
post naar de betrokken buitendienst. 
Volgende velden worden ingevuld: het perceelnummer en 
eventueel perceelsnaam van de overlater (landbouwer A) in de 
verzamelaanvraag 2022, de aangegeven oppervlakte 2022 (in dit 
voorbeeld 1,50 ha) en de ‘code hoofdteelt’, hier ‘201’ 
 

Perceelsnr 
overlater 
VA 2022 

Perceels-
naam 

Oppervlakt
e (in ha, 

are) 

Code 
hoofdteelt 

11 Langs ‘t 
hof 

1,50 201 

 
Om geldig te zijn moet deze bijlage volledig ingevuld zijn en door 
de twee betrokken partijen worden ondertekend. 
 
Opgelet: Indien u het perceel ook in gebruik heeft voor de 
hoofdteelt, dan moet u op de verzamelaanvraag de code ‘G’ 
vervangen door ‘A’ als het perceel subsidiabel is, ‘I’ als het 
perceel niet subsidiabel is. In dat geval mag u dit formulier NIET 
invullen. 
 
Opgelet: Als de particuliere gebruiker meer dan 2 ha 
landbouwgrond gebruikt, is hij aangifteplichtig volgens het 
mestdecreet en moet hij zelf een verzamelaanvraag indienen. 

U gebruikt een perceel uitsluitend voor bemesting, de gebruiker 
voor de hoofdteelt is een particulier en heeft geen 
verzamelaanvraag: U moet dit formulier invullen! 
Indien u niet dezelfde gebruiker van het perceel bent als de 
gebruiker op 1/1/2021 ( de voorgaande campagne), vult u onder 
‘code overname’ de passende overnamecode in (‘FAM’, ‘BED’, 
‘RPN’, ‘RPF’, ‘AND’, ‘ECH’, ‘VNF’, ‘VNN’, ‘NPE’, ‘VVA’ of ‘VVB’) (in 
het voorbeeld ‘FAM’ = overname binnen familieverband). De 
aangegeven gewasoppervlakte wordt bepaald door de grafische 
oppervlakte (in het voorbeeld 1,50 ha). 
Verder vult u als ‘code hoofdteelt’ ‘201’ in (voor dit voorbeeld). 
Als ‘hoofdbestemming’ geeft u ‘G’ aan. 

 
U gebruikt een perceel uitsluitend voor bemesting, de gebruiker 
op 31/05/2022 is een landbouwer en heeft een 
verzamelaanvraag: u mag dit formulier NIET invullen! 
 
Wat moet landbouwer B doen? 
Aangezien u (landbouwer A) het perceel in gebruik had op 
1 januari 2022 wordt voor landbouwer B dit perceel beschouwd 
als een opnieuw in gebruik genomen (nieuw) perceel in 2022. 
Landbouwer B vult rechtstreeks op e-loket de ‘datum 
ingebruikname’ (bv. 15/01/22). Verder vult hij onder de ‘code 
hoofdteelt’ ‘201’ in, bij de ‘hoofdbestemming’ vult hij de code ‘A’ 
in voor een subsidiabel perceel, ‘I’ voor een niet subsidiabel 
perceel, en eventueel andere bijkomende bestemmingen.  
Een overnamecode die de verwantschap duidt tussen gebruikers 
van een perceel, is sinds 2020 enkel nog nodig tussen de 
gebruikers van een perceel op 1 januari. 
 

 

2. 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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