VERZAMELAANVRAAG 2010 - FORMULIER ‘WIJZIGINGEN VAN PERCELEN
MET BIJKOMENDE BESTEMMING GROENBEDEKKING ‘GB’’
VLAAMSE OVERHEID
Agentschap voor Landbouw en Visserij
vak voorbehouden voor de administratie
Indieningsdatum
Markt- en Inkomensbeheer
Waarvoor dient dit formulier?
Als er wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van uw aangifte in de verzamelaanvraag
2010 voor ‘de inzaai van groenbedekkers’ kan u deze aangeven met dit formulier.
Naar wie verstuurt u dit formulier?
Bijlage 13
MIB-ANG-03VA-100215
Dit document verstuurt u uiterlijk 7 november 2010 naar de buitendienst van het ALV, afdeling MIB.
RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

e

kleef hier uw
identificatievignet
of vul hiernaast uw
gegevens in

.

landbouwernummer

.

-

naam landbouwer ............................................................................................
straat en nummer ...........................................................................................
postcode en gemeente ............................................................................................

RUBRIEK 2. INTREKKING NATEELT EN BIJKOMENDE BESTEMMING VOOR GROENBEDEKKING ‘GB’

Vul hieronder uw percelen in die u niet meer wilt aangeven voor de subsidie voor groenbedekking en waarvoor u geen nateelt
inzaait. Voor deze percelen zal de bijkomende bestemming ‘GB’ en de code nateelt worden verwijderd van uw aangifte.
perceelnr in uw
VA 2010

aangegeven
opp. 2010
(in ha, are)

code hoofdteelt

perceelnr in
uw VA 2010

aangegeven
opp. 2010
(in ha, are)

code hoofdteelt

RUBRIEK 3. INTREKKING VAN ENKEL DE BIJKOMENDE BESTEMMING VOOR GROENBEDEKKING ‘GB’

Vul hieronder uw percelen in die u niet meer wilt aangeven voor de subsidie voor groenbedekking en/of waarvoor u de
nateelt wilt wijzigen. Voor deze percelen zal enkel de bijkomende bestemming ‘GB’ worden verwijderd, maar niet de al
dan niet gewijzigde code nateelt.
perceelnummer in uw
verzamelaanvraag 2010

aangegeven
oppervlakte 2010
(in ha, are)

code hoofdteelt

code nateelt of tweede teelt

RUBRIEK 4. WIJZIGING VAN NATEELT MAAR DE BIJKOMENDE BESTEMMING ‘GB’ BLIJFT BEHOUDEN

Vul hieronder uw percelen in die u reeds hebt aangegeven voor de subsidie voor groenbedekking maar waarop u een
andere nateelt inzaait. Voor deze percelen zal de bijkomende bestemming ‘GB’ NIET verwijderd worden en wordt de
nateelt geregistreerd zoals hieronder vermeld.
perceelnummer in uw
verzamelaanvraag 2010

aangegeven
oppervlakte 2010
(in ha, are)

code hoofdteelt

code nateelt of
tweede teelt

bijkomende
bestemming ‘GB’

GB
GB
GB

ANG-03VA-10
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RUBRIEK 5. TOEVOEGING PERCELEN en/of BIJKOMENDE BESTEMMING VOOR GROENBEDEKKING ‘GB’

Vul hieronder uw percelen en/of bijkomende bestemmingen in die u wilt toevoegen voor de subsidie groenbedekking.
1.
2.

Reeds aangegeven percelen: percelen die u in de verzamelaanvraag 2010 niet heeft aangegeven voor groenbedekking maar nu wel
hiervoor wilt aangeven. Voor deze percelen zal de bijkomende bestemming ‘GB’ worden toegevoegd aan uw aangifte.
Nieuwe percelen: als u een nog niet-geregistreerd perceel in de verzamelaanvraag 2010 wenst aan te geven voor groenbedekking moet u een
fotoplan of topografische kaart bijvoegen, waarop u het perceel aanduidt. U vult eveneens het perceel in in de onderstaande tabel.
overgenomen/gewijzigd perceel

overname/
perceeldatum overname/
nummer wijziging perceel ingebruikname
(FAM, BED,
(dd/mm/jj)
AND, WZG, ...)

aangegeven
oppervlakte
2010
(in ha, are)

code
hoofdteelt

code nateelt
of
tweede teelt

bijkomende
bestemming
groenbedekking (GB)
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

RUBRIEK 6. SPLITSING VAN PERCELEN VOOR GROENBEDEKKING

Vul hieronder de percelen van uw oorspronkelijke verzamelaanvraag in die u in het najaar slechts gedeeltelijk ingezaaid
heeft met groenbedekking en die dus gesplitst moeten worden. U moet een fotoplan of topografische kaart bijvoegen
waarop u het deel van het perceel dat ingezaaid is met groenbedekker aanduidt met rode balpen. De oppervlakte van
het deel dat aangeduid en ingezaaid is, vermeldt u in de kolom ‘oppervlakte ingezaaid met groenbedekker‘ van de
onderstaande tabel.
perceelnummer

oorspronkelijk
aangegeven
oppervlakte 2010
(in ha, are)

oppervlakte
ingezaaid met
groenbedekker
(in ha, are)

code
hoofdteelt

code nateelt of
tweede teelt

bijkomende
bestemming groenbedekking (GB)
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB

RUBRIEK 7. ONDERTEKENING

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

handtekening
datum
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............................................................................................................................
/
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