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Verzamelaanvraag 2015 – Formulier 4
‘Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor bemestingsrechten’

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Departement Landbouw en Visserij
Vlaamse Landmaatschappij
Agentschap voor Natuur en Bos
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier is niet meer bedoeld voor 2 landbouwers die een perceel overlaten of overnemen aan elkaar. Als de juiste
overnamegegevens per perceel in de aangifte van de overnemer ingevuld worden, is dit niet meer nodig. Zie ommezijde voor een
voorbeeld.
Het formulier moet wel worden gebruikt indien er een particulier is betrokken bij de overdracht, aangezien deze laatste geen
verzamelaanvraag indient.
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 2015 en terug overgedragen vóór 21 april 2015 aan de overnemer.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Op de ommezijde van dit formulier
Naar wie verstuurt u dit formulier?
Dit formulier, 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).
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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.

De overnemer
Ik verklaar dat de overlater dit perceel enkel in gebruik
heeft voor de bemestingsrechten en niet meer in
gebruik heeft op 21 april 2015 of voor de hoofdteelt.
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Voorbeeld. Overdracht en overname van een perceel met hoofdbestemming ‘G’ in het kader van het Mestdecreet
In 2014
U (landbouwer A) hebt een perceel (perceel 11) van 1,50 ha
gelegen in Vlaanderen dat u in 2014 hebt aangegeven als ‘G’perceel om er bemestingsrechten op te krijgen.
Hetzelfde perceel werd in 2014 ook aangegeven in de
verzamelaanvraag door een andere landbouwer (bv. uw vader)
(landbouwer B) die er de hoofdteelt op teelde of ging over naar
een particulier.
In 2015
Bij u wordt dit perceel op de fotoplannen op e-loket in het geel
weergegeven, op uw papieren fotoplan wordt dit in het oranje
voorgedrukt. In de tabel van rubriek C van het papieren
document “voorbereiding elektronische verzamelaanvraag”
wordt dit perceel dit jaar voorgedrukt met code ‘G’ in kolom 11
en op een donkergele achtergrond.
Bij landbouwer B wordt dit perceel op e-loket en op zijn papieren
fotoplan voorgedrukt in het geel en wordt het perceel ook
voorgedrukt in rubriek “perceelsinformatie” van het papieren
document “voorbereiding elektronische verzamelaanvraag” .
In 2015 wilt u weer de bemestingsrechten voor dit perceel
toegekend krijgen. Landbouwer B zal op dit perceel in 2015 maïs
(gewascode ‘201’) als hoofdteelt inzaaien en heeft het gebruik op
21/04/2015.
Om in 2015 de bemestingsrechten te verkrijgen, moet u het
perceel in gebruik hebben op 1 januari 2015.
Hoe moet u uw verzamelaanvraag aanvullen?
Op e-loket en eventueel op het voorbereidingsformulier:
Onder ‘code overname’ vult u de passende overnamecode in
(‘FAM’, ‘BED’, ‘RPN’, ‘RPF’, ‘AND’, ‘ECH’, ‘VNF’, ‘VNN’, ‘NPE’, ‘VVA’
of ‘VVB’) (in het voorbeeld ‘FAM’ = overname binnen
familieverband). Onder ‘datum overdracht’ vult u de datum van
overname van dit perceel in (uiterlijk op 1 januari 2015). De
aangegeven gewasoppervlakte staat reeds voorgedrukt (in het
voorbeeld 1,50 ha).
Verder vult u als ‘code hoofdteelt’ ‘201’ in. Onder
‘hoofdbestemming’ staat ‘G’ voorgedrukt.
Indien u het perceel ook nog na 21 april 2015 in gebruik hebt, dan
moet u de code ‘G’ vervangen door ‘A’ als het perceel een
subsidiabele teelt omvat.
Op het fotoplan: u verandert niets op het fotoplan;

Aangezien u (landbouwer A) het perceel in gebruik had op 1
januari 2015 wordt voor landbouwer B dit perceel beschouwd als
een opnieuw in gebruik genomen (nieuw) perceel in 2015.
Landbouwer B vult rechtstreeks op e-loket de ‘overname code’ in,
bv. ‘FAM’, de ‘datum ingebruikname’ (bv. 15/01/15) en de
aangegeven oppervlakte 2015 (= subsidiabele oppervlakte), bv.
1,50ha. Verder vult hij onder de ‘omschrijving hoofdteelt/object’
‘Silomais’ in en onder de ‘code hoofdteelt’ ‘201’ in, bij de
‘hoofdbestemming’ vult hij de code ‘A’ en eventueel andere
bijkomende bestemmingen in. Dit formulier hoeft niet meer
ingevuld te worden.
Op het fotoplan: landbouwer B verandert niets aan het
fotoplan.
Hoe vult u dit formulier 4 in?
Formulier 4 is enkel van toepassing indien er een particulier
betrokken is bij de overname die geen verzamelaanvraag moet
indienen.
Per overnemer gebruikt u één formulier.
U en de particulier ondertekenen samen het ingevulde formulier
en uzelf dient desgewenst (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 2015, de oppervlakte 2015 (=subsidiabele
oppervlakte bv. 1,50ha), de ‘code hoofdteelt’, hier ‘201’, en de
‘datum uit gebruik’ bv. 15/01/2015.
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Om geldig te zijn moet deze bijlage door de twee betrokken
partijen worden ondertekend.

Wat moet landbouwer B doen?
Hetzelfde perceel zal bij landbouwer B op zijn papieren
voorbereidingsdocument zowel in het donker gele gedeelte van
de rubriek “perceelsinformatie” als op zijn fotoplan in het
donkergeel voorgedrukt staan en genummerd zijn (bv. nr. 5).
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