AABS informeert

Verzamelaanvraag 2020
Adviesbureau ABS

Om uw elektronische verzamelaanvraag optimaal te kunnen voorbereiden, ontving u via de post een formulier
‘voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ en uw fotoplannen. De
intekening van de percelen op de fotoplannen werd zoveel mogelijk geoptimaliseerd. U krijgt daarbij ook enkele
aandachtspunten die voor het indienen
van uw dossier van nut kunnen zijn.
Hebt u op 1 maart nog geen formulier
’voorbereiding elektronische verzamelaanvraag’ ontvangen, dan moet u zelf
contact opnemen met uw buitendienst
van het Agentschap voor Landbouw en
Visserij. U kunt dit formulier vanaf eind
februari ook rechtstreeks terugvinden
onder ‘mijn berichten’ op uw e-loket.
Dit geldt ook voor nieuw opgerichte
bedrijven of bedrijven waar een overname plaatsvond in 2019.

Formulieren mee te brengen naar de
zitdag
• Het ontvangen voorbereidend formulier VA 2020 met de luchtfoto’s.
• Teeltplan voor het jaar 2020 volgens
de nummers van de percelen vermeld
op de verzamelaanvraag.
Opgelet: alle percelen moeten worden aangegeven, ook de percelen
kleiner dan 30 are.
• In deze verzamelaanvraag moeten
eventueel ook de volgende subsidieaanvragen gebeuren:
• Alle beheersovereenkomsten
• Andere subsidies
• Aangifte van beboste percelen.
• Aangifte van al de percelen voor zaaizaadvermeerdering met vermeerderingscontract.
• Melding van de overdrachten en overnames van blijvend grasland.
• Aanvraag brede weersverzekering.
De prijs bedraagt 95 euro (excl.
BTW).
Voor aangiften van langer dan 1 uur
wordt een supplement van 75 euro/
uur doorgerekend. Voor kleinere
aangiften: 55 euro.

Maak tijdig uw afspraak!
Uiterste indieningsdatum is 30 april

ZITDAGEN VERZAMELAANVRAAG
WEST-VLAANDEREN		
Maandag 6 april
Roeselare, burelen ABS
Dinsdag 7 april
Noordschote, ’t Hooiland
Woensdag 8 april
Roeselare, burelen ABS
Donderdag 9 april
Roeselare, Crelan
Dinsdag 14 april
Noordschote, ’t Hooiland
Dinsdag 21 april
Gistel, De Meerlaan
Woensdag 22 april
Roeselare, burelen ABS
Donderdag 23 april
Poperinge, Cuvelier
Vrijdag 24 april
Heuvelland, De Hollemeersch
Maandag 27 april
Roeselare, burelen ABS
Dinsdag 28 april
Poperinge, Cuvelier
Dinsdag 28 april
Roeselare, burelen ABS
Woensdag 29 april
Roeselare, burelen ABS
Donderdag 30 april
Roeselare, burelen ABS

afspraak vastleggen
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(051)20 98 01
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(057)33 32 91
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(057)33 32 91
(051)26 08 20
(051)26 08 20
(051)26 08 20

OOST-VLAANDEREN
Woensdag 8 april
Woensdag 15 april

Melle, burelen ABS
Melle, burelen ABS

(051)26 08 20
(051)26 08 20

VLAAMS-BRABANT
Dinsdag 7 april

Herfelingen, Crelan

(054)31 70 50

LIMBURG
Maandag 27 april

Riemst, Crelan

(012)39 09 99

ANTWERPEN
Vrijdag 27 april

Meer, bij Van Aeperen, Meer Dorp 66

(03)315 00 25

Data onder voorbehoud van bijkomende of verlenging van de bestaande maatregelen.

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT
uw adviespartner

Opvolging Corona-virus
Alle geplande zitdagen worden tot en met 3 april afgelast ingevolge
coronamaatregelen.
AABS bekijkt wat er mogelijk is binnen de maatregelen ter bestrijding
van de verdere verspreiding van het Corona-virus. Verder wacht het
AABS op nieuws van het kabinet inzake mogelijks uitstel van indieningsdatum voor de verzamelaanvragen.
De bedrijfsadviseurs van het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat blijven telefonisch bereikbaar:
- Marnick Devrome, 0498 91 44 20
- Erik Cleuren, 0498 91 44 23
- Maaike Vandeputte, 0488 32 21 94

ABS-kantoren gesloten
De ABS-kantoren te Roeselare en Melle zijn ingevolge de opvolging
van de coronamaatregelen gesloten tot en met 3 april. Gedurende
deze periode blijven onze diensten wel telefonisch bereikbaar.
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