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VERZAMELAANVRAAG 2013 - FORMULIER 5 
‘OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE OVERDRACHT VAN 
DE INSTANDHOUDINGSPLICHT VAN BLIJVEND GRASLAND
ZONDER OVERDRACHT VAN GRONDEN’

VLAAMSE OVERHEID
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)
Markt- en Inkomensbeheer (MIB)

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier meldt de overlater dat hij de instandhoudingsplicht van blijvend 
grasland tijdelijk overdraagt aan de overnemer, zonder overdracht van gronden.

Wie vult dit formulier in?
Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen landbouwers die beide instandhoudingsplichtig zijn voor het blijvend 
grasland. Beide partijen, de overlater en de overnemer van instandhoudingsplicht van blijvend grasland, vervolledigen 
en ondertekenen dit formulier.

Naar wie verstuurt u dit formulier?
Dit formulier, ondertekend door beide partijen, moet door de overlater bij zijn verzamelaanvraag gevoegd worden en 
uiterlijk op 21 april 2013 opgestuurd worden naar de buitendienst van het ALV, Afdeling MIB.
Het adres van de buitendiensten vindt u in bijlage 1 van de toelichting bij de verzamelaanvraag 2013.

Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
In de toelichting, hoofdstuk ‘Blijvend grasland’ staat meer informatie over dit formulier.

RUBRIEK 1. IN TE VULLEN DOOR DE OVERLATER 

1 Persoonlijke gegevens van de overlater

 landbouwernummer

naam landbouwer ..................................................................................................

straat en nummer ..................................................................................................

postcode en gemeente ...................................................................................................

2 Hoe groot is de instandhoudingsplicht die tijdelijk wordt overgedragen van de overlater naar de 
overnemer (in hectare, are)?

3 Tot welk jaar wordt de instandhoudingsplicht tijdelijk overgedragen van de overlater naar de 
overnemer? De minimale duur voor tijdelijke overdracht is 5 jaar.

Van 2013 tot en met  2   0

Overlater en overnemer gaan hierbij de volgende verbintenissen aan:
 Ð de instandhoudingsplicht blijvend grasland voor de oppervlakte vermeld in vraag 2 wordt tijdelijk overgedragen van 

overlater naar overnemer, zonder overdracht van gronden;
 Ð deze tijdelijke overname loopt van het jaar 2013 tot en met het jaar zoals vermeld in vraag 3;
 Ð de instandhoudingsplicht keert terug bij de overlater na afloop van de overeenkomst of in geval de voorwaarden niet 

worden nageleefd;
 Ð overlater en overnemer zullen elk gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks als actieve landbouwer een 

verzamelaanvraag indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

,

0/0/MIB-ANG-05BG-130215

-. .

0/0/MIB-ANG-05BG-130215

e kleef hier uw 
identificatievignet 

of vul hiernaast 
uw gegevens in
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4 Verklaringen van de overlater en ondertekening

Ik verklaar dat ik gedurende de ganse looptijd van deze overeenkomst instandhoudingsplichtig 
ben voor het blijvend grasland. Dit betekent dat ik jaarlijks een verzamelaanvraag zal 
indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van rechtstreekse 
steunbetalingen (pijler 1) of voor agromilieumaatregelen die worden gesloten in het kader van 
PDPO II (pijler 2).
Ik ben ervan op de hoogte dat de instandhoudingsplicht terugkeert bij de overlater na afloop van 
de overeenkomst of in geval de voorwaarden niet nageleefd worden.
Het is aan te raden dit document op te stellen in zoveel originelen als er partijen zijn en deze 
door loutere ondertekening ervan te laten verklaren een origineel te hebben ontvangen.

handtekening ....................................................................................................................................

voor- en achternaam overlater ....................................................................................................................................

datum / / 1 3

RUBRIEK 2. IN TE VULLEN DOOR DE OVERNEMER

5 Persoonlijke gegevens van de overnemer

 landbouwernummer

naam landbouwer ..............................................................................................

straat en nummer ..............................................................................................

postcode en gemeente ..............................................................................................

6 Verklaringen van de overnemer en ondertekening

Ik verbind me ertoe om de instandhoudingsplicht blijvend grasland voor de oppervlakte vermeld 
in vraag 2 over te nemen voor de duur vermeld in vraag 3 van rubriek 1.
Ik verklaar dat ik gedurende de ganse looptijd van deze overeenkomst instandhoudingsplichtig 
blijf voor het blijvend grasland. Dit betekent dat ik jaarlijks een verzamelaanvraag zal 
indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van rechtstreekse 
steunbetalingen (pijler 1) of voor agromilieumaatregelen die worden gesloten in het kader van 
PDPO II (pijler 2).
Ik ben ervan op de hoogte dat ik jaarlijks op mijn bedrijf mijn totaal referentieareaal blijvend 
grasland, waaronder ook het tijdelijk overgenomen areaal, in stand moet houden.
Ik ben ervan op de hoogte dat de instandhoudingsplicht terugkeert bij de overlater na afloop van 
de overeenkomst of in geval de voorwaarden niet nageleefd worden.
Het is aan te raden dit document op te stellen in zoveel originelen als er partijen zijn en deze 
door loutere ondertekening ervan te laten verklaren een origineel te hebben ontvangen.

handtekening ....................................................................................................................................

voor- en achternaam overnemer ....................................................................................................................................

datum / / 1 3

-. .
e kleef hier uw 

identificatievignet 
of vul hiernaast 
uw gegevens in


