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 Tegemoetkomingsaanvraag voor schade geleden 
door vorst 2de helft april 2017 of droogte april-juni 
2017 (Formulier D) 

 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 Departement Landbouw en Visserij 
 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor schade aan teelten, niet binnengehaalde oogsten of 
aanplantingen, en levend vee buiten een gebouw 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 31 januari 2018 op 
één van de adressen onderaan vermeld.  

 
 Identificatie van de aanvrager  

1. Oorzaak van de schade (u kan per formulier maar 1 oorzaak aanduiden) 

  Vorst 2de helft april 2017  

  Droogte 1 april tem 30 juni 2017 

2. Heeft de gemeentelijke schattingscommissie de schade vastgesteld? 

  Ja (pv’s worden opgevraagd bij de gemeente en hoeft u niet mee te sturen) 

  Nee 

3. Heeft u beroep gedaan op een eigen expert om de schade vast te stellen? 

  Ja Toevoegen: het deskundige verslag en de ereloonnota. 

  Nee 

 

 Verzekering  

4. Heeft u een verzekering afgesloten die teeltschade door hagel dekt?  

  Ja Toevoegen: een kopie van de verzekeringspolis schade aan gewassen. Indien u verzekerd bent via een 
producentenorganisatie, dan volstaat een attest van de producentenorganisatie met bewijs van 
hagelverzekering en de verzekerde teelten. 
Indien u een vergoeding ontvangt van uw verzekeraar gelieve een gedetailleerd attest van 
tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij mee te sturen. 

  Nee 

Landbouwernummer               .     .     -     

Voor- en achternaam       

  Straat en nummer        

  Postcode en gemeente       

  
 

 
 Schadevaststelling  



 

 
5. Indien u geen verzekering heeft gesloten die teeltschade door hagel dekt, heeft u structurele investeringen 

gedaan om teeltschade door hagel te voorkomen (bv.hagelnetten, plastic folie of overkappingen)? 

  Ja Toevoegen: bewijsstukken (oa. aankoopfacturen)  

  Nee 

 Financiële situatie  

6. Wenst u een prioritaire behandeling van uw aanvraag in functie van uw financiële situatie? 

  Ja Toevoegen: een attest van de bank of een ander gelijkwaardig attest ingeval van 
liquiditeitsproblemen. 

  Nee  

 Ondertekening 

 
7.  7. Vul de onderstaande verklaring in. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 

 
 Contactgegevens van de buitendienst 
 

 8. Stuur dit formulier naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Lange Kievitstraat 111-113 bus71 
2018 ANTWERPEN 
Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be 
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01 

Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Diestsepoort 6 bus 101 
3000 LEUVEN 
Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be 
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41 
 

Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Koningin Astridlaan 50 bus 6 
3500 HASSELT 
Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be 
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69 
 

Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
Vlaams Administratief Centrum 
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101 
8200 BRUGGE 
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01 

Departement Landbouw en Visserij 
Inkomenssteun 
VAC- Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101 
9000 GENT 
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
mailto:Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
mailto:Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
mailto:Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
mailto:Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

