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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 verplichtingen en handelingen in het kader
van de mestwetgeving na te komen.
Goed om te weten: het landbouwernummer en de bijbehorende identificatiegegevens worden automatisch door
gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Onder bepaalde voorwaarden wisselt het departement je
identificatiegegevens ook uit met derden.

VLIF-overnamesteun aanvragen
Wil je een beroep doen op VLIF-overnamesteun? Wacht dan met de aanvraag van je landbouwernummer. VLIFovernamesteun 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

je in aanmerking wilt komen voor VLIFovernamesteun moet je de mededeling
van de selectieprocedure afwachten
vooraleer een landbouwernummer aan
te vragen.

Ondernemingsnummer aanvragen
en btw-nummer activeren
Bij de opstart of overname van een
bedrijf moeten landbouwers een ondernemingsnummer aanvragen, ook als
ze geen handelsactiviteiten uitoefenen.
Ook voor wie landbouwactiviteiten gaat
uitoefenen in de vorm van een vereniging
of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (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 ondernemingsloket.
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-

Het landbouwernummer en de bijbehorende
identificatiegegevens worden automatisch
doorgegeven aan de VLM.
10

• Stiel • Oktober 2018

tisch een btw-nummer. De onderneming
moet zich hiervoor wenden tot de btwadministratie, 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 landbouwernummer 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 documenten 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, agromilieuverbintenissen 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 landbouwernummer aan.

Bram Agten (midden) samen
met zijn vader en oom met wie hij
het melkveebedrijf uitbaat.

KORT SAMENGEVAT
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Ondernemingsnummer
aanvragen en btw-nummer
activeren.

2

VLIF-overnamesteun aanvragen en de mededeling
van de selectie afwachten.

3

De overname van
nutriëntenemissierechten
(NER’s) melden.

4

“De overname bepaalt je verdere carrière”
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.
Bram, welke stappen heb je ondernomen
om thuis het bedrijf over te nemen?
Bram: “Allereerst was het voor mij belangrijk 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 uitwerken 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 begeleiden. 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 landbouwer. 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 hierbij voor een open communicatie met de
overige familieleden, ook met degenen
die niet rechtstreeks betrokken zijn. Hierdoor krijg je meer begrip voor bepaalde
keuzes en wordt de overname realis
tischer voor iedereen.”

De bedrijfsovername
melden.

•• Bij een volledige overname:
een volledige bedrijfsovername melden.
•• Bij een gedeeltelijke overname:
landbouwernummer aan
vragen en de overname van
exploitaties, rechten, overeen
komsten … melden.

Gedeeltelijke bedrijfsovername
Neem je slechts een gedeelte van een
bedrijf over? Dan moet je het formulier
‘identificatie van een landbouwer’ invullen om een landbouwernummer aan te
vragen. Je moet ook het gepersonaliseerde 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: betalingsrechten, zoogkoeienpremierechten,
agromilieuverbintenissen …
Bron: departement Landbouw en Visserij

LLDit 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.
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