Tegemoetkomingsaanvraag voor schade geleden door de
droogte 2018
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Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun

In te vullen door de
behandelende afdeling
Indieningsdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor schade aan teelten, niet binnengehaalde oogsten of aanplantingen op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest, die het rechtstreeks gevolg is van een landbouwramp en die geleid heeft tot
inkomensverlies.
Enkel de schade vermeld in de pv’s /deskundig verslag kan in aanmerking komen voor een betaling.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U bezorgt dit formulier correct ingevuld en samen met de nodige bewijsstukken ten laatste op 28 februari 2019 op één van de
adressen onderaan vermeld. Indien u het formulier per post wil bezorgen, dan wordt aangeraden om dit aangetekend te
versturen zodat u een bewijs heeft van verzending. U kan de documenten uiteraard ook via e-mail of tegen ontvangstbewijs
aan uw provinciale buitendienst bezorgen. In de mate van het mogelijke worden volledige en coherente dossiers behandeld
volgens indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag.

Rubriek 1. Identificatie van de aanvrager
Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in

landbouwernummer

.

.

-

landbouwernaam
Straat en huisnummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Rubriek 2. Schadevaststelling
1 Heeft de gemeentelijke schattingscommisie de schade vastgesteld?
Ja (pv’s worden opgevraagd bij de gemeente en hoeft u niet mee te sturen)
→ Invullen: de gemeente(s) waar een pv werd opgesteld:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nee
2 Heeft u beroep gedaan op een eigen expert om de schade vast te stellen?
Ja  Toevoegen: het deskundige verslag en de eventuele ereloonnota. Deze verslagen moeten ons uiterlijk
bereiken op de uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag.
nee
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Rubriek 3. Verzekering tegen hagel
3 Heeft u een verzekering tijdens de periode van de ramp die teeltschade door hagel of andere weersfenomen dekt?
Ja  Toevoegen: een attest van de verzekeringsmaatschappij of producentenorganisatie met bewijs van
verzekering tijdens de periode van de ramp, de verzekerde teelten en hun oppervlakten
nee
4 Heeft u in het kader van deze ramp een vergoeding ontvangen van de verzekeraar (verklaring op eer)?
Ja  Toevoegen: een gedetailleerd attest van tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij
nee
5 Heeft u structurele investeringen gedaan om teeltschade door hagel te voorkomen ?
Ja  Invullen: Ondertaande tabel. Structurele investeringen kunnen ter plaatse gecontroleerd worden waarbij
bewijsstukken ter plaatse dienen beschikbaar te zijn.
Structurele investering
(*schrappen wat niet past)
Hagelnetten/overkapping/hagelkanon (medeeigenaar)*
Hagelnetten/overkapping/hagelkanon (medeeigenaar)*
Hagelnetten/overkapping/hagelkanon (medeeigenaar)*

Perceelsnummer
(VA 2018)

Teelt

Oppervlakte
(ha)

nee

Rubriek 4. Ondertekening
6 Vul onderstaande in.
datum

dag

maand

jaar

Handtekening
Voor- en achternaam
U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

Rubriek 5. Contactgegevens buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij
7 Stuur dit formulier uw provinciale buitendienst
Inkomenssteun Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 016 66 61 40 - Fax 016 66 61 41
e-mail: inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Inkomenssteun Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent
Tel. 09 276 29 00 - Fax 09 276 29 05
e-mail: inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Inkomenssteun Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 92 00 - Fax 03 224 92 01
e-mail: inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Inkomenssteun West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2, bus 101 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 76 20 - Fax 050 24 76 01
e-mail: inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Inkomenssteun Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 50 - Fax 011 74 26 69
e-mail: inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
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