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DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (1)

Identificatie als landbouwer

Bij de overname van een land- of tuinbouwbedrijf komt zowel 
financieel, sociaal als juridisch veel op je af. Na de oriënterende 
fase is het moment aangebroken waarop je de overname plant 
en uitvoert. Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve 
zaken. Maar wat betekent dit voor jou?

✒✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING

Identificatie via 
het landbouwernummer
Het departement Landbouw en Visserij 
identificeert alle land- en tuinbouwers 
in Vlaanderen aan de hand van een 
landbouwernummer. Dit nummer heb je 
nodig om steun aan te vragen of de ver-
plichtingen en handelingen in het kader 
van de mestwetgeving na te komen.

Goed om te weten: het landbouwer-
nummer en de bijbehorende identificatie-
gegevens worden automatisch door-
gegeven aan de Vlaamse Landmaat- 
schappij (VLM). Onder bepaalde voor-
waarden wisselt het departement je 
identificatiegegevens ook uit met derden.

VLIF-overnamesteun aanvragen
Wil je een beroep doen op VLIF-over-
namesteun? Wacht dan met de aan-
vraag van je landbouwernummer. VLIF- 
overnamesteun kan je alleen aanvragen 
als natuurlijke persoon en de aanvrager 
mag nog niet als landbouwer geïden-
tificeerd zijn in de databank van het 
departement Landbouw en Visserij. Als 

tisch een btw-nummer. De onderneming 
moet zich hiervoor wenden tot de btw- 
administratie, zodat deze instantie het 
ondernemingsnummer kan activeren 
als btw-nummer. Je moet dat doen 
vóór het begin van de activiteit van je 
onderneming.

Nutriëntenemissierechten 
(NER’s) overnemen
Neem je samen met een bedrijf ook 
 dieren over, dan moet je ervoor zorgen 
dat je op tijd de nutriëntenemissie-
rechten overneemt. Deze melding moet 
gebeuren bij VLM vóór de effectieve 
overname. Heb je je landbouwernummer 
nog niet? Dan kan je bij de overdracht 
van de NER’s vermelden dat het land-
bouwernummer in aanvraag is. VLM 
vraagt het nummer dan op bij het 
departement Landbouw en Visserij.

Je overname melden
Als je een bedrijf overlaat of overneemt, 
moet je dit melden aan de buitendienst 
van het departement Landbouw en 
 Visserij. Wanneer het een volledige 
overname betreft, hoef je minder docu-
menten in orde te brengen dan bij een 
gedeeltelijke bedrijfsovername.
 
Volledige bedrijfsovername 
Neem je een volledig bedrijf over? Dan 
hoef je alleen het gepersonaliseerde 
formulier ‘melding van een volledige 
bedrijfsovername’ op te vragen en in te 
dienen. Met dit formulier kan de over-
later zijn exploitatie(s), betalingsrechten, 
zoogkoeienpremierechten, agromilieu-
verbintenissen en volmachten over-
dragen. Ook de beheerovereenkomsten 
met VLM en de bebossingscontracten 
bij het Agentschap Natuur en Bos 
 kunnen via dit formulier overgedragen 
worden. Bovendien vraagt de overnemer, 
wanneer het een nieuwe landbouwer 
betreft, via dit formulier zijn landbouwer-
nummer aan.

Het landbouwer nummer en de bijbehorende 
identificatiegegevens worden automatisch 
door gegeven aan de VLM.
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je in aanmerking wilt komen voor VLIF- 
overnamesteun moet je de mededeling 
van de selectieprocedure afwachten 
voor aleer een landbouwernummer aan 
te vragen.

Ondernemingsnummer aanvragen 
en btw-nummer activeren
Bij de opstart of overname van een 
bedrijf moeten landbouwers een onder-
nemingsnummer aanvragen, ook als 
ze geen handelsactiviteiten uitoefenen. 
Ook voor wie landbouwactiviteiten gaat 
uitoefenen in de vorm van een vereniging 
of vennootschap zonder rechtspersoon-
lijkheid (vvzrl), is een inschrijving in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO) nodig. Dat doe je door vóór de 
start van je onderneming contact op te 
nemen met een erkend ondernemings- 
loket.

Anders dan vroeger is je onder-
nemingsnummer nu ook je btw-nummer. 
Via een inschrijving in de KBO wordt er 
een ondernemingsnummer toegekend. 
Voor wie btw-plichtig is, is het onder-
nemingsnummer ook het btw-nummer 
van de onderneming. Let wel op, een 
ondernemingsnummer is niet automa-
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Gedeeltelijke bedrijfsovername 
Neem je slechts een gedeelte van een 
bedrijf over? Dan moet je het formulier 
‘identificatie van een landbouwer’  invul- 
len om een landbouwernummer aan te 
vragen. Je moet ook het gepersonali-
seerde  formulier ‘overname van een 
exploitatie’ opvragen bij de buitendienst 
van het departement Landbouw en 
 Visserij. Zodra je landbouwernummer 
toegekend is, moet je zo nodig nog de 
volgende overdrachten indienen: beta-
lingsrechten, zoogkoeienpremierechten, 
agromilieuverbintenissen …

Bron: departement Landbouw en Visserij

LL Dit artikel is deel van een vijfdelige 
reeks ‘Ik neem over en … volg mee 
 achter de schermen’. Tweemaandelijks 
verschijnt hierover een artikel in de 
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel 
gemist? Neem dan zeker een kijkje op 
www.groenekring.be/dewissel.

“De overname bepaalt je verdere carrière”

Bram, welke stappen heb je ondernomen 
om thuis het bedrijf over te nemen?
Bram: “Allereerst was het voor mij belang- 
rijk om een toekomstvisie te ontwikkelen. 
Weten waar je over vijf of tien jaar wilt 
staan en welke mogelijkheden je wilt 
creëren. Nadien moet je hier zeker over 
spreken met de overlater, zodat jullie 
samen een stappenplan kunnen uitwer-
ken dat voor alle partijen werkt. Je neemt 
het best iemand onder de arm die je 
daarbij kan ondersteunen.”

Kon je rekenen op externe adviseurs?
Bram: “Bij de overname zijn we met vier 
adviseurs rond de tafel gaan zitten om 
onze visie te delen. Degene die ons het 
beste kon ondersteunen, hebben we 
uiteindelijk gekozen om ons te begelei-
den. Wij hebben geopteerd voor Jacky 
Swennen van SBB.”

Heb je tips voor andere starters?

Bram: “Stel doelen voor jezelf, maar ook 
grenzen. Zorg ervoor dat de overname 
realiseerbaar blijft, met de mogelijkheid 
om je bedrijf verder te ontwikkelen. De 
overname zal je verdere carrière bepalen. 
Boer worden is niet moeilijk, zorg ervoor 
dat je ook nog boer kan blijven.”

Nog andere aanvullingen?
Bram: “Voor hobbymatige doeleinden 
kan je jezelf laten registreren als land-
bouwer. Dat vergt weinig kennis en is zo 
geregeld. Maar bij de overname van een 
professioneel landbouwbedrijf zou ik 
me laten ondersteunen en begeleiden 
door de juiste personen. Een overname 
doe je immers maar één keer. Zorg hier-
bij voor een open communicatie met de 
overige familieleden, ook met degenen 
die niet rechtstreeks betrokken zijn. Hier-
door krijg je meer begrip voor bepaalde 
keuzes en wordt de overname realis-
tischer voor iedereen.”

Bram Agten (28) is lid bij Groene Kring Neerpelt. In 2015 nam hij het 
ouderlijk melkveebedrijf in Overpelt over. Vandaag baat hij het uit in een 
landbouwvennootschap, samen met zijn vader en oom.
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Bram Agten (midden) samen 
met zijn vader en oom met wie hij 
het melkveebedrijf uitbaat.

1 Ondernemingsnummer 
aanvragen en btw-nummer 

activeren. 

2 VLIF-overnamesteun aan-
vragen en de mededeling 

van de selectie afwachten.

3 De overname van 
 nutriëntenemissierechten 

(NER’s) melden.

4  De bedrijfsovername 
melden.

 • Bij een volledige overname: 
een  volledige bedrijfsover-
name melden.

 • Bij een gedeeltelijke overname: 
landbouwernummer aan-
vragen en de overname van 
exploitaties,  rechten, over een-
komsten … melden.

KORT SAMENGEVAT
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DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (2)

Aansluiting bij een sociaal 
verzekeringsfonds

Bij de overname van een land- of tuinbouwbedrijf komt zowel 
financieel, sociaal als juridisch veel op je af. Na de oriënterende 
fase is het moment aangebroken waarop je de overname plant 
en uitvoert. Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve 
zaken. Maar wat betekent dit voor jou?

✒✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING

Wettelijke verplichtingen
Als zelfstandige ben je wettelijk verplicht 
om sociale bijdragen te betalen, je aan 
te sluiten bij een sociaal verzekerings-
fonds en bij een ziekenfonds en wijzi- 
gingen in je beroeps- of gezinssituatie 
te melden. Aansluiten bij een sociaal 
verzekeringsfonds is ook verplicht voor 
 helpers, meewerkende echtgenoten en 
vennootschappen die vallen onder de 

Belgische vennootschapsbelasting of 
de belasting der niet-inwoners.

Wat is een sociaal verzekerings - 
fonds?
In tegenstelling tot werknemers, moet 
je als zelfstandige zelf zorgen voor je 
sociale zekerheid. Dat doe je door je aan 
te sluiten bij een sociaal verzekerings-
fonds naar keuze en sociale bijdragen 
te betalen. In ruil voor die bijdragen krijg 
je een aantal rechten, zoals gezinsbijslag, 
pensioen, terugbetaling van medische 

verzorging, een uitkering bij ziekte, arbeids- 
ongeschiktheid of invaliditeit …

Wanneer aansluiten?
Voordat je start als zelfstandige moet je 
aangesloten zijn bij een sociaal verzeke-
ringsfonds naar keuze. Hiervoor moet je 
een verklaring indienen op een formulier. 
Doe je dit niet, dan riskeer je een admi-
nistratieve boete van 500 tot 2000 euro. 
Je krijgt eerst wel een aanmaning, waar- 
na je nog 30 dagen de tijd hebt om als-
nog aan te sluiten. Ben je na die termijn 
nog niet aangesloten, dan word je auto-
matisch lid van de Nationale Hulpkas.

Betalen van sociale bijdragen
Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen 
aan jouw sociaal verzekeringsfonds. 
De bijdrage is een percentage van je 
beroepsinkomen, afhankelijk van je bij-
dragecategorie en je inkomen. Omdat je 
inkomsten nog niet bekend zijn op het 
moment dat je bijdragen betaalt, gebeurt 
de berekening in twee fases. In het bij-
dragejaar betaal je voorlopige bijdragen 
op basis van je inkomen van drie jaar 
voordien. Als je inkomen van het bijdrage- 
jaar bekend is, regulariseert je sociaal 
verzekeringsfonds je voorlopige bijdragen 
tot definitieve bijdragen. Je moet dan 
ofwel bijbetalen ofwel krijg je geld terug. 
Omdat je als starter nog geen inkomen 
van drie jaar voordien hebt, wordt je bij-
drage berekend op basis van een inko-
men dat je zelf aangeeft of op basis van 
een wettelijk minimum.

Tips voor jonge starters
VAPZ
Als starter denk je wellicht nog niet aan 
je pensioen, toch is het interessant om al 
vroeg na te denken over hoe je de kloof 
tussen je huidige inkomen en je pensioen 
zal overbruggen. Bovenop je wettelijk 
pensioen kan je een vrij aanvullend pen-
sioen van zelfstandige (VAPZ) opbouwen. 
Het VAPZ is fiscaal zeer interessant. Je 

In tegenstelling tot werknemers, moet je als zelfstandige zelf zorgen 
voor je sociale zekerheid.
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spaarpremie is 100% fiscaal aftrekbaar 
als bedrijfslast. Daardoor betaal je min-
der sociale bijdrage, kan je zelf kiezen 
hoeveel en wanneer je spaart (er is wel 
een minimum van 100 euro per jaar) … 

VLIF-steun
Voor het Vlaams Landbouwinvesterings- 
fonds (VLIF) moet je een bewijs van aan- 
sluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 
als landbouwer kunnen voorleggen. Dit 
document voeg je bij de VLIF-aanvraag. 
Om voor VLIF-steun in aanmerking te 
kunnen komen, is het ook van belang om 
ieder kwartaal voldoende hoge sociale 
bijdragen te betalen waaruit een dege-
lijke zelfstandige economische activiteit 
blijkt. Personen die vrijgesteld zijn van het 
betalen van sociale bijdragen worden niet 
aanvaard als landbouwer bij het VLIF.

Bronnen: Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
en departement Landbouw en Visserij

LL Dit artikel is deel van een vijfdelige 
reeks ‘Ik neem over en … volg mee 
 achter de schermen’. Tweemaandelijks 
verschijnt hierover een artikel in de 
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel 
gemist? Neem dan zeker een kijkje op 
www.groenekring.be/dewissel.

“De sociale bijdragen voor een eerste 
werknemer zijn zeer voordelig”

Cedrik, hoe ben je gestart in de land- en 
tuinbouw?
Cedrik: “Mijn ouders hebben een melk-
vee- en akkerbouwbedrijf. In 2008 ben 
ik op het ouderlijk bedrijf begonnen als 
zelfstandig helper. In 2014 ben ik een 
andere richting ingeslagen en ben ik een 
tuinbouwbedrijf gestart. Ik teel nu volle-
grondsgroenten. Mijn vriendin werkt half-
tijds bij mij op het bedrijf als zelfstandig 
helper.”

Hoe heb je een keuze gemaakt voor een 
sociaal verzekeringsfonds?
Cedrik: “Ik heb me, op aanraden van mijn 
boekhouder, aangesloten bij Acerta. 
Volgens mij zijn zij het meest thuis in de 
land- en tuinbouw. Ik moet toegeven 
dat ik de verschillende opties niet met 
elkaar vergeleken heb, omdat ik ook als 
zelfstandig helper bij mijn ouders aan-
gesloten was bij Acerta. Het leek me 
dus logisch om daar te blijven. Met mijn 
boekhouder spreek ik wel af en toe over 
mijn sociale bijdragen. Ik bekijk dan met 

hem hoe ik die kan optimaliseren en welke 
opties voordelig kunnen zijn voor mijn 
bedrijf.”

Weet je wat een sociaal verzekerings-
fonds kan betekenen voor je bedrijf?
Cedrik: “Daar ben ik niet zo heel erg 
mee bezig. Ik laat mij hierover adviseren 
door mijn boekhouder. Ik weet dat ik elk 
kwartaal een redelijk hoog bedrag aan 
sociale bijdragen moet betalen en dat 
Acerta ook de loonbonnen van mijn sei-
zoenarbeiders verwerkt. Je betaalt best 
wel wat en het pensioen van een land- 
of tuinbouwer is ook niet zo geweldig. 
Nu, als je problemen krijgt, bijvoorbeeld 
als je ziek valt of arbeidsongeschikt 
raakt, is het natuurlijk wel goed dat de 
sociale zekerheid bestaat. Ik ben via 
mijn sociaal bureau ook te weten geko-
men dat sociale bijdragen voor een 
 eerste werknemer zeer voordelig zijn. 
Daardoor ben ik nu wel aan het over-
wegen om een vaste werknemer in 
dienst te nemen.”

Cedrik Van Den Borre is een jonge tuinbouwer uit Asse. Na enkele jaren 
op het ouderlijk bedrijf te werken, sloeg hij in 2014 een nieuwe weg in 
en startte hij zijn eigen bedrijf op.
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Als zelfstandige land- of tuin-
bouwer …

1 moet je, vooraleer je start, 
aansluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds naar keuze,

2 betaal je ieder kwartaal 
sociale bijdragen in ruil 

voor sociale zekerheid,

3  moet je een bewijs van 
 aansluiting voorleggen bij 

een VLIF-aanvraag.

KORT SAMENGEVAT
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DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (3)

Omgevingsvergunning 
en grondoverdracht

Bij de overname van een land of tuinbouwbedrijf komt zowel 
financieel, sociaal als juridisch veel op je af. Na de oriënterende 
fase is het moment aangebroken waarop je de overname plant 
en uitvoert. Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve 
zaken. Maar wat betekent dit voor jou?

✒✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING

Omgevingsvergunning
Eén procedure
De omgevingsvergunning is definitief in 
werking getreden op 1 januari 2018 en 
bundelt de aanvraag voor een steden-
bouwkundige en milieuvergunning in 
één enkele procedure. Ook de sociaal- 
economische vergunning, die je nodig 
hebt wanneer je een winkel van een 
bepaalde grootte uitbaat, werd hierin 
geïntegreerd. Zodra de omgevingsver-
gunning toegekend is, is ze in principe 
voor onbepaalde duur geldig en hoef je 

ze niet te vernieuwen. Gedetailleerde 
info kan je vinden op het omgevings-
loket, maar hieronder sommen we alvast 
enkele belangrijke zaken voor je op.

Aanvraag
Om te weten voor welke stedenbouw-
kundige handelingen je een vergunning 
nodig hebt, neem je het best de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening bij de hand. 
Je bedrijf wordt ingedeeld in klasse I, 
II of III, op basis van de milieu-impact. 
Dit hangt onder andere af van de aard 
van de activiteit (sector) en de omvang. 
Bedrijven uit klasse I en II moeten een 
vergunning aanvragen, bedrijven uit 

klasse III zijn verplicht om zich te melden. 
Afhankelijk van waar je een omgevings-
vergunning voor nodig hebt, moet je ze 
aanvragen bij je stad of gemeente, bij 
de provincie ofwel bij de Vlaamse over-
heid. Aanvragen gebeurt digitaal, via 
het omgevingsloket.

Oude vergunning omzetten
Heb je al een milieuvergunning die aan-
gevraagd werd na 9 september 2002 
en die toegekend werd voor 20 jaar? 
Dan kan je die laten omzetten naar een 
omgevingsvergunning.

Overdracht
Een omgevingsvergunning wordt op 
naam toegekend. Daarom moet bij een 
bedrijfsovername ook de vergunning mee 
overgedragen worden, zodat duidelijk 
is wie de houder van de vergunning is. 
Je hoeft dus bij een overname geen 
nieuwe vergunning aan te vragen. Let 
er wel op dat er bij een overdracht geen 
wijzigingen aan de vergunningsvoor-
waarden mogelijk zijn. Je meldt de over-
dracht aan de overheid die bevoegd 
was om de vergunning toe te kennen via 
een specifiek formulier. Deze overheid 
zal de vergunning dan actualiseren.

Grondoverdracht
Bij de overname van een bedrijf worden 
de gronden meestal mee overgedragen. 
Hiervoor is in principe steeds de schrif-
telijke voorafgaande toestemming nodig 
van de eigenaar-verpachter. In enkele 
specifieke gevallen is dit niet vereist.

Bodemattest
Er wordt bij elke grondoverdracht een 
bodemattest gevraagd. Dit betekent 
concreet bij: de overdracht via verkoop 
of schenking van de grondeigendom; 
het vestigen of beëindigen van een erf-
pacht, vruchtgebruik of opstalrecht; de 
fusie of splitsing van vennootschappen, 
waarvan ten minste één van de betrokken 

Bij een bedrijfsovername moet ook de vergunning mee overgedragen 
worden, zodat duidelijk is wie de houder van de vergunning is.
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vennootschappen eigenaar is van de 
grond.

Wie gronden wil overdragen, moet dus 
vooraf bij de OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij) een bodem-
attest aanvragen. Zo wordt de potentiële 
koper geïnformeerd over de bodem-
kwaliteit. Als op de grond een inrichting 
gevestigd is/was of als er een activiteit 
uitgeoefend wordt/werd die bodem-
verontreiniging kan veroorzaken, gaat 
het om een risicogrond. Informatie over 
de status van een perceel kan je schrif-
telijk aanvragen bij de gemeente.

Bron: departement Landbouw en Visserij

LL Dit artikel is deel van een vijfdelige 
reeks ‘Ik neem over en … volg mee 
 achter de schermen’. Tweemaandelijks 
verschijnt hierover een artikel in de 
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel 
gemist? Neem dan zeker een kijkje op 
www.groenekring.be/dewissel.

“Zorg dat je bouwplannen definitief zijn 
voordat je aan de geurstudies begint”

Brecht, wanneer heb je het bedrijf 
 overgenomen? En hoe is dat verlopen?
Brecht: “Ik ben in 2009 met mijn ouders 
in een samenuitbating (vvzrl) gestapt. 
Via een recht van opstal heb ik enkele 
investeringen gedaan, zoals groeps-
huisvesting en een extra biggenbatterij. 
Mijn ouders hebben mij altijd gesteund 
in mijn keuzes en hebben me sinds de 
overname totale vrijheid gegeven op het 
vlak van investeringen. In 2015 hebben 
we een lv opgericht. Mijn vrouw Isabelle 
heeft toen de resterende aandelen van 
mijn ouders overgenomen.”

Wie heeft je bij de overname bijgestaan?
Brecht: “Onze SBB-adviseur heeft ons 
van bij de start geïnformeerd en ons 
doorheen dit traject begeleid. Je kunt 
zelf niet zoveel doen, behalve ervoor zor-
gen dat de bouwplannen definitief zijn 
voor je aan de geurstudies begint. Het 
zal je veel geld besparen. De xy-coör-
dinaten, waarderingspunten en uitstoot-
hoogtes van de ventilatoren voor de 

geurstudies hebben we zelf uitgerekend.”

Waar zijn jullie nu mee bezig?
Brecht: “We werken nog in een oude 
kraamstal, maar denken dat een traditio-
nele kraamstal niet echt ons ding is aan-
gezien we kweken voor het ‘Beter Leven’- 
keurmerk. We doorlopen nu het vergun-
ningstraject voor een vrijloopkraamhok, 
dat we aan het uittesten zijn. We blijven 
met ons bedrijf onder de MER-grens, 
maar toch moet er een MER-screening 
gebeuren, met de nodige geurstudies.”

Wat wil je nog kwijt aan onze lezers?
Brecht: “Voor we aan de omgevings-
vergunning begonnen, hebben we via 
Kratos een bedrijfsplan laten opmaken, 
om zicht te krijgen op de rentabiliteit 
van onze investeringen. Hier kwamen 
enkele pijnpunten naar boven die we 
dan nog voor de vergunningsaanvraag 
konden aanpakken. Het zorgt voor een 
zekere rust als je vooraf weet dat je 
investeringen rendabel zullen zijn.”

Brecht Wyseur heeft samen met zijn vrouw Isabelle een gesloten varkens- 
bedrijf met 240 zeugen. Ze kweken sinds kort volgens het ‘Beter Leven’- 
keurmerk (1 ster) en werken nu in een vijfwekensysteem. Daarnaast telen 
ze nog 8 hectare korrelmaïs.
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1 De omgevingsvergunning 
bundelt de aanvraag voor 

een stedenbouwkundige 
en milieuvergunning in één 
enkele procedure.

2 De aanvraag van een 
omgevingsvergunning 

doe je digitaal via het 
omgevingsloket.

3 Milieuvergunningen aan-
gevraagd na 9 september 

2002 en toegekend voor 
20 jaar, kan je laten omzetten 
in een omgevingsvergunning.

4 Overdracht van een 
omgevingsvergunning 

is mogelijk, maar zonder 
 wijzigingen aan de vergunnings- 
voorwaarden.

5 Bij elke grondoverdracht 
wordt een bodemattest 

gevraagd.

KORT SAMENGEVAT
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DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (4) 

Overdracht van rechten 
en overeenkomsten

Bij de overname van een land- of tuinbouwbedrijf komt zowel 
financieel, sociaal als juridisch veel op je af. Na de oriënterende 
fase is het moment aangebroken waarop je de overname plant 
en uitvoert. Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve 
zaken. Maar wat betekent dit voor jou?  

✒✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING 

Overdracht van rechten
Overdracht betalingsrechten
Landbouwers kunnen betalingsrechten 
aan elkaar overdragen. De overlater moet 
deze overdracht melden via het e-loket. 
De datum waarop je de overdracht meldt, 
geldt als overnamedatum. Een overdracht 
is pas definitief als het departement 
Landbouw en Visserij je hiervan op de 
hoogte heeft gebracht en onder voor-
behoud van een eventueel verlies van 

rechten vanwege niet-gebruik. 
Als (jonge) starter kan je eenmalig 

een aanvraag indienen om (bijkomende) 
betalingsrechten te krijgen uit de 
reserve. Dit kan een ophoging zijn van 
de bestaande laagwaardige rechten of 
de toekenning van nieuwe rechten voor 
subsidiabele hectaren waarvoor je nog 
niet over betalingsrechten beschikt. 
Je kan hiervoor een aanvraag indienen 
via de verzamelaanvraag.

Overdracht nutriëntenemissierechten
Nutriëntenemissierechten zijn mest-

productierechten, kortweg NER-D’s. Ze 
geven aan hoeveel dieren je maximaal op 
je bedrijf op jaarbasis mag houden. De 
Mestbank van de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) kent je NER-D’s toe. Om 
deze reden is het belangrijk om je over-
dracht te melden aan de VLM. Je moet 
de overdracht ten laatste de dag vóór 
de overnamedatum melden aan de VLM 
via het daarvoor bestemde formulier. 

Overdracht van overeenkomsten
Overdracht pachtovereenkomst
Bij de overname van een bedrijf worden 
de gronden meestal mee overgedragen. 
Hiervoor is in principe steeds de schrif-
telijke voorafgaande toestemming nodig 
van de eigenaar-verpachter. In enkele 
specifieke gevallen is dit niet vereist.

Overdracht beheerovereenkomst
Als landbouwer kan je met de VLM een 
beheerovereenkomst sluiten. Een beheer-
overeenkomst bestaat uit één of meer-
dere beheerpakketten. Een beheerpakket 
omvat maatregelen en voorschriften die 
gericht zijn op het behoud of de verbe-
tering van de kwaliteit van het milieu, de 
natuur of het landschap. Wie een bedrijf 
overneemt, kan ook de beheerovereen-
komst(en) overnemen. De overlater meldt 
dit aan de VLM via een overnameformu-
lier. Als je beslist om de beheerovereen-
komsten niet over te nemen, moet de 
overlater de stopzetting melden via een 
ander formulier. De overlater moet dus in 
beide gevallen de VLM laten weten wat 
er met de beheerovereenkomst gebeurt.

Overdracht van een overeenkomst 
voor genetische diversiteit
Om het voortbestaan van oude schapen-
rassen, rundveerassen en hoogstam-
mige fruitbomen te verzekeren, geeft de 
Vlaamse overheid subsidies voor gene-
tische diversiteit. Als de overlater een 
overeenkomst heeft gesloten, kan je die 
als overnemer voortzetten.

Overname zorgboerderij
Als je een bedrijf overneemt dat subsidies 
ontvangt als zorgboerderij, kan je deze 
overeenkomst niet zomaar overnemen. 
Wil je ook een zorgtak op je bedrijf uit-
bouwen, dan moet je zelf een aanvraag 
indienen.

Bron: departement Landbouw en Visserij

LL Dit artikel is deel van een vijfdelige 
reeks ‘Ik neem over en … volg mee 
 achter de schermen’. Tweemaandelijks 
verschijnt hierover een artikel in de 
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel 
gemist? Neem dan zeker een kijkje op 
www.groenekring.be/dewissel.

“We zaten meerdere keren rond de tafel 
om de opties te bekijken”

Dag Joris, was je er altijd zeker van dat 
je het bedrijf wou overnemen? 
Joris: “Als kind was ik altijd graag met 
de koeien bezig en dat is nooit veran-
derd. Ik ging naar de landbouwschool 
in Hoogstraten en werkte vanaf 2009 
thuis mee als zelfstandig helper. Eigen-
lijk heb ik nooit anders gedacht dan dat 
ik het bedrijf wilde voortzetten. Toen 
mijn ouders met pensioen gingen, was 
het voor mij dus vanzelfsprekend dat 
ik het bedrijf zou overnemen.”

Wanneer heb je het bedrijf overgenomen?
Joris: “In november 2013 gingen mijn 
ouders met pensioen en nam ik het bedrijf 
over. We hebben toen een landbouw-
vennootschap opgericht.”

Een overname is niet simpel. Hoe hebben 
jullie dat aangepakt? 
Joris: “Omdat het een volledige overname 
was, bleef het in ons geval nog relatief 
eenvoudig. Maar uiteraard komt er veel 
bij kijken. We gingen in 2013 meerdere 

keren met SBB rond de tafel zitten om 
alle mogelijkheden voor een overname 
te bekijken. Vervolgens regelde en 
ondersteunde SBB de overname van 
de vergunningen, de betalingsrechten, 
de NER-D’s, de VLIF-steun ... Ook de 
gronden heb ik mee overgenomen. 
De begeleiding en ondersteuning van 
experts was zeker welkom om de over-
name goed te laten verlopen.” 

Na de overname deed je al wat inves-
teringen, maar heb je nog verdere 
toekomstplannen? 
Joris: “Twee jaar na de overname, in 
2015, heb ik een nieuwe stal gezet voor 
130 melkkoeien, met 2 melkrobots. Nu 
wil ik de bedrijfsvoering nog verder opti-
maliseren en op korte termijn de jong-
veestal renoveren en een beetje uitbrei-
den. Op lange termijn wil ik misschien 
wel groeien naar 200 melkkoeien, maar 
dat is nog niet aan de orde omdat er dan 
ook een extra arbeidskracht bij moet 
komen.”

Joris Van Loock uit Lille nam in 2013 het melkveebedrijf van zijn ouders over. 
Intussen heeft hij heel wat investeringen gedaan en hij runt nu een melkvee-
bedrijf met 140 melkkoeien en 110 stuks jongvee.

Wil je een zorgtak uitbouwen, dan moet je zelf een aanvraag indienen.
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Denk bij een bedrijfsovername 
ook zeker aan de overname 
van de volgende rechten en 
overeenkomsten:

1Betalingsrechten: te melden 
via het e-loket. Je kan een-

malig (bijkomende) betalings-
rechten aanvragen uit de 
reserve.

2 Nutriëntenemissierechten: 
ten laatste de dag vóór 

de overnamedatum te melden 
aan de VLM.

3  Pachtovereenkomst: 
schriftelijke voorafgaande 

toestemming nodig van de 
eigenaar-verpachter.

4  Beheerovereenkomst: de 
overlater brengt de VLM 

op de hoogte.

5  Overeenkomst voor 
genetische diversiteit: 

indien van toepassing kan je 
die voortzetten.

6  Overname zorgboerderij: 
subsidies niet over te 

nemen.

KORT SAMENGEVAT
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DE WISSEL

Ik neem over en … volg mee achter de schermen (5)

Vergeet je overname niet te 
melden bij allerhande instanties

Bij een overname komt financieel zowel als sociaal en juri
disch veel op je af. Na de oriënterende fase is het moment 
aangebroken waarop je de overname plant en uitvoert. 
Vaak laat je je begeleiden bij de administratieve zaken. 
Maar wat betekent dit alles voor jou?

 ✒ SARAH SAMYN
DOSSIERHOUDER GROENE KRING 

Melding bij Diergezondheids-
zorg Vlaanderen
De overname van een bedrijf met rund-
vee, varkens, schapen, geiten, hertach-
tigen of pluimvee moet steeds gemeld 
worden bij Dierengezondheidszorg 
Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen). Dit doe 
je aan de hand van het registratieformu-
lier of de beslagfiche die je kunt aan-
vragen bij de dienst Identificatie en 
Registratie van DGZ-Vlaanderen. 

Melding bij het FAVV 
Het Federaal Agentschap voor de 
 Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
is bevoegd voor allerhande erkenningen 
en vergunningen. Daarom is het belang-
rijk om je overname ook bij het FAVV 
te melden. Hiervoor neem je contact op 
met de dienst Primaire Productie van 
de provinciale controle-eenheid (PCE) 
van je provincie. 

Dierlijke sector
Het FAVV is bevoegd voor de erkenning 
voor de verwerking van melk, de erken-

ning voor rechtstreekse verkoop van 
zuivelproducten aan de consument, voor 
de registratie van uitzonderlijke plaatsen 
waar slachtverrichtingen gebeuren, de 
erkenning voor thuisverwerking en voor 
sanitaire attesten voor de leghennen- en 
varkenshouderij. 

Plantaardige sector
Het FAVV is bevoegd voor de aanvraag 
van een registratienummer (sierteelt, tuin-
centra, boomkwekerijen), de aanvraag 
van een plantenpaspoort (sierteelt, 
boomkwekerijen), voor de erkenning van 
telers die teeltmateriaal vermeerderen 
(zaad- en pootgoed), voor de erkenning 
van handelaars en bereiders van aard-
appelen (verpakking, schillen, verwer-
king) en de vergunning voor het mengen 
van veevoeders op het eigen bedrijf. 

Melding aan leveranciers van 
goederen en diensten
Heffing op waterverontreiniging en 
op de winning van grondwater
Als je in Vlaanderen water afneemt van 
een openbaar waterdistributienet, over 
een eigen waterwinning beschikt of 
water loost, dan moet je een heffing op 
waterverontreiniging betalen. Beschik 
je over een grondwaterwinning van ten 
minste 500 m³, dan moet je een heffing 
op de winning van grondwater betalen. 

Val je als landbouwer onder die hef-
fingsplicht, dan moet je jaarlijks via het 
aangifteformulier van de Vlaamse Milieu- 
maatschappij (VMM) vóór 15 maart een 
aangifte indienen voor de heffing op de 
waterverontreiniging en voor de heffing 
op de winning van grondwater. Een 
bedrijfsovername moet je om deze reden 
melden aan de afdeling Economisch 
Toezicht van de VMM.

Vergunning ‘Energieproducten 
en elektriciteit’
Je kunt een vergunning ‘Energieproduc-
ten en elektriciteit’ aanvragen zodat je 

vrijgesteld wordt van accijnzen op 
 aardgas, zware stookolie, diesel, kolen, 
elektriciteit e.a. uitsluitend gebruikt 
voor de land- en tuinbouw. De overlater 
meldt de stopzetting en als overnemer 
vraag je een nieuwe vergunning aan bij 
de gewestelijke directie der Douane en 
Accijnzen van de FOD Financiën.

Rendac
Het Rendacabonnement voor het opha-
len van dierlijk restmateriaal en kadavers 
kun je overnemen. Je kunt de bedrijfs-
overname schriftelijk melden met de vol-
gende gegevens: naam van overdrager 
en overnemer, datum van de overdracht, 
adresgegevens, btw-nummer(s) en 
Rendacaansluitingsnummer. Als het gaat 
om een splitsing van een bedrijf, moet 
je een apart nummer aanvragen.

Bron: departement Landbouw en Visserij

LL Dit artikel is deel van een vijfdelige 
reeks ‘Ik neem over en … volg mee 
 achter de schermen’. Tweemaandelijks 
verschijnt hierover een artikel in de 
rubriek ‘De Wissel’. Heb je een artikel 
gemist? Neem dan zeker een kijkje op 
www.groenekring.be/dewissel.

“Bespreek alles van begin tot einde 
en neem er de nodige tijd voor”

Dag Ann, wou je het bedrijf als kind al 
overnemen?
Ann: “Als kind eigenlijk niet, maar ik 
speelde veel buiten en hielp vaak op het 
bedrijf. Toen ik naar de hotelschool 
ging, dacht ik er wel aan om in de rich-
ting van melkverwerking te gaan. Ver-
volgens kreeg ik de kans om na mijn 
studies thuis te starten. Die kans greep 
ik met beide handen. In het eerste jaar 
werkte ik er als zelfstandig helper en 
vervolgens nam ik een deel over.”
 
Hoe verliep de overname? 
Ann: “In 2017 nam ik de helft van het 
bedrijf over. Om alles te regelen hadden 
we ongeveer drie maanden nodig en 
dat verliep vrij vlot. Belangrijk is dat je 
alles van begin tot einde zeer goed 
bespreekt en er de nodige tijd voor 
neemt. Ik be  haalde het installatie-attest 
en kon zo een beroep doen op VLIF-
steun. Die ruggensteun was welkom 
 tijdens de startfase.”
 
Moest je veel zaken overzetten? 

Ann: “Bij de overname deden we een 
beroep op SBB. Zij keken naar de 
meeste administratieve verplichtingen, 
zoals inschrijving bij de Kruispuntbank 
voor ondernemingen, een nieuw btw- 
nummer, melding bij departement Land-
bouw en Visserij, het FAVV, de milieu-
vergunning overzetten … We stuurden 
ook een brief naar al onze leveranciers 
met daarin onze nieuwe bedrijfsgege-
vens. Aangezien we een grensbedrijf 
hebben, moesten we ook heel wat in 
orde brengen in Nederland, zoals de 
grensboerregeling. De milieuvergunning 
in Nederland werd ook overgezet.”

Hoe zie jij de toekomst van het bedrijf? 
Ann: “Ik kan heel wat wegen inslaan. 
Daarom vind ik het moeilijk om de juiste 
keuze te maken. Ik ben nu het meest 
bezig met de dieren en de verkoop van 
aardappelen. Dat doe ik graag. Momen-
teel verkopen we een deel van onze 
aardappelen via automaten en een deel 
aan winkels. Dat zou ik graag uitbreiden, 
maar tijd brengt raad!”

Ann Willems baat samen met haar ouders een gemengd bedrijf uit 
in Sint-Laureins. Dankzij de juiste ondersteuning kon Ann de bedrijfs-
overname in drie maanden afronden.

Het Rendacabonnement voor het ophalen van dierlijk restmateriaal en 
kadavers kun je overnemen. Je kunt de overname schriftelijk melden.

©
 B

O
E

R
E

N
B

O
N

D

©
 G

K

Vergeet je overname niet te 
melden bij de volgende 
instanties:

1DGZ-Vlaanderen: toegang 
tot Veeportaal.

2 FAVV: bevoegd voor 
allerhande erkenningen 

en vergunningen.

3 Leveranciers van goede-
ren en diensten: VMM 

(heffing op waterverontreini-
ging en de winning van grond-
water), gewestelijke directie 
der Douane en Accijnzen van 
de FOD Financiën (vergunning 
‘Energieproducten en elektri-
citeit’) en Rendac (overname 
abonnement voor het ophalen 
van dierlijk restmateriaal en 
kadavers).

KORT SAMENGEVAT


