VERZAMELAANVRAAG 2011 - FORMULIER 1
‘TOEVOEGEN, SPLITSEN, WIJZIGEN OF SCHRAPPEN
VAN PERCELEN’
VLAAMSE OVERHEID
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Vlaamse Landmaatschappij

vak voorbehouden voor de administratie
Indieningsdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Elke wijziging aan de percelen van uw bedrijf zoals aangegeven in uw oorspronkelijke
verzamelaanvraag (ander perceelgebruik dan aangegeven, nieuwe percelen, intrekken
van percelen, enz.) moet onmiddellijk worden meegedeeld met dit formulier.
Gebruik de toelichting bij de verzamelaanvraag om dit formulier correct in te vullen.
Naar wie verstuurt u dit formulier?
Dit document verstuurt u naar de buitendienst van het ALV, afdeling MIB.

ANG-02VA-11

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. WELKE RUBRIEK DIENT U TE GEBRUIKEN?
Wenst u een nieuw perceel toe te voegen? 			
 Gebruik hiervoor rubriek 3 (voorkant formulier)
Wenst u een perceel te splitsen? 				
 Gebruik hiervoor rubriek 4 (voorkant formulier)
Wenst u een perceel te schrappen of stop te zetten?
 Gebruik hiervoor rubriek 5 (achterkant formulier)
Wenst u een reeds aangegeven perceel te wijzigen?
 Gebruik hiervoor rubriek 6 (achterkant formulier)
RUBRIEK 3. TOEVOEGEN VAN NIEUWE PERCELEN

! Vergeet uw fotoplan met de tekening van uw nieuwe percelenagromilieumaatregelen
niet toe te voegen bij dit formulier
overgenomen/gewijzigde
percelen

exploitatienummer

perceelnummer
(nieuw)

overname/
datum overwijziging
perceel (‘FAM’, name/inge‘BED’, ‘AND’, bruikname/
wijziging
‘WZG’, ...)

aangegeven
opp.
2011
(in ha,
are)

code
hoofdteelt/
object

code
voorteelt

code
hoofdnateelt
bestemof
ming
tweede
teelt
(‘A’, ‘I’, ‘G’)

plattelandsmaatregelen
bijkomende steunmaatregelen
bijkomende
bestemmingen
1

2

gespecialiseerde
irrigatie productiemethode

BKM

meerjarig
perspectief

gebruik
compost

3

RUBRIEK 4. SPLITSEN VAN PERCELEN

! Vergeet uw fotoplan met de tekening van uw nieuwe percelen niet toe te voegen bij dit formulier

te splitsen perceel

perceelnr.

oude aangegeven opp.
2011
(in ha,are)

deelpercelen
(nieuw)

nieuwe
aangecode
geven opp. hoofdteelt/
2011
object
(in ha,are)

code
voorteelt

code
nateelt
of tweede
teelt

hoofdbestemming
(‘A’, ‘I’, ‘G’)

agromilieumaatregelen
plattelandsmaatregelen
bijkomende steunmaatregelen

gespecialiseerde BKM meerjarig gebruik
irrigatie productiemethode
perspectief compost

bijkomende bestemmingen
1

2

3

A
B
C
A
B
C
A
B
C
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RUBRIEK 5. SCHRAPPEN OF STOPZETTEN VAN REEDS AANGEGEVEN PERCELEN

! Vul hieronder de percelen in die u gedurende de hele campagne niet in gebruik heeft (de datum einde gebruik ligt
vóór 01/01/2011) of die u in de loop van de campagne wenst stop te zetten. Vul de einddatum van het gebruik van het
perceel in de laatste kolom steeds in.
perceelnr.

aangegeven oppervlakte
2011
(in ha, are)

hoofdbestemming
(‘A’, ‘I’, ‘G’)

code
hoofdteelt/object

datum einde gebruik
(dd/mm/jj)

RUBRIEK 6. WIJZIGEN VAN REEDS AANGEGEVEN PERCELEN

! In onderstaande tabel komen de percelen te staan die u reeds in uw initiële aangifte heeft
aangegeven, maar waarvoor u wijzigingen wilt aanbrengen. Uit de initiële aangifte neemt u
alle gegevens over die behouden moeten blijven. Nieuwe of gewijzigde gegevens voegt u toe. Niet overgenomen
gegevens worden als te verwijderen beschouwd.
overgenomen/gewijzigd perceel

perceelnr.

datum
plannr. overname/wijziging perceel overname/
(‘FAM’, ‘BED’, ingebruikname
‘AND’ ‘WZG’,
...)
(dd/mm/jj)

aangegeven
oppervlakte
2011
(in ha, are)

code
hoofdteelt/
object

code
nateelt
code
of
voorteelt tweede
teelt

hoofdbestemming
(‘A’,
‘I’, ‘G’)

agromilieumaatregelen
plattelandsmaatregelen
bijkomende steunmaatregelen

bijkomende bestemmingen

1

2

gespecialiseerde
irrigatie productiemethode

BKM

meerjarig
perspectief

gebruik
compost

3

RUBRIEK 7. ONDERTEKENING

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

.............................................................................................................
/

/

1 1
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