AANVRAAG VERGOEDING COVID-19 AARDAPPELEN
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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 vergoeding aan voor een stock vrije aardappelen in eigendom op 15 mei 2020 ingevolge de
uitbraak van COVID-19. Vrije aardappelen zijn niet gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen “ niet vroege” teeltcode
901 in de verzamelaanvraag).
Enkel aanvragen die met dit formulier op de uiterste indieningsdatum zijn ingediend komen in aanmerking voor een betaling.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier en de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om in aanmerking te komen
voor de steun?
U vindt meer informatie op onze website: www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U bezorgt dit formulier correct ingevuld samen met de nodige bewijsstukken ten laatste op 28/08/2020 via aangetekende
zending of via e-mail op één van de adressen onderaan vermeld.

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

klantnummer

.

.

.

.

-

naam
ondernemingsnummer
straat en huisnummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer

Rubriek 2. Voorwaarden
U kan als landbouwer in aanmerking komen voor een vergoeding voor aardappelen als u voldoet aan de voorwaarden
vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een vergoeding aan aardappeltelers
geconfronteerd met een onverkoopbare stock vrije aardappelen in eigen eigendom ingevolge de uitbraak van COVID-19
(hierna besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020). U dient onder meer aan volgende voorwaarden te voldoen:
-

U bent in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 geregistreerd met een actief ondernemingsnummer bij de
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen of bij een buitenlandse databank waarin alle basisgegevens van
ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.
U had op 15 mei 2020 minstens 100 ton vrije aardappelen in eigen eigendom in stock. De vrije aardappelen in eigen
eigendom die u in de periode van 12 maart 2020 tot 15 mei 2020 voor het voederen van de eigen veestapel heeft gebruikt
mogen bij de stock worden gerekend.
U heeft een correct ingevulde verzamelaanvraag 2019 ingediend (Vlaams en eventueel ook Waals luik) en de percelen,
waarop de bewaaraardappelen (teeltcode 901) werden geteeld, in gebruik op 31 mei 2019 zijn aangegeven in de eigen
verzamelaanvraag 2019.
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-

Had u in 2019 ook percelen met bewaaraardappelen in het buitenland, dan bezorgt u ons uw betreffende
perceelsregistratie.
U heeft de vrije aardappelen in eigen eigendom niet op het veld ondergeploegd.
Uw onderneming verkeerde niet in moeilijkheden op 31 december 2019.
U houdt alle mogelijke bewijsstukken (boekhoudkundige stukken, een vaststellingsdocument van de stock dat uiterlijk op
30 juni 2020 is opgemaakt, weegbonnen, administratieve gegevens, eventueel fotomateriaal, genummerde facturen,…) ter
beschikking voor controle.

Rubriek 3. Aangifte
U duidt aan wat voor u van toepassing is:
Ik verklaar dat ik op 15 mei 2020 een werkelijke stock had van ……………………….. ton vrije aardappelen in eigendom
(exclusief de vrije aardappelen gebruikt voor het vervoederen aan de eigen veestapel).
Ik verklaar dat ik tussen 12 maart 2020 en 15 mei 2020 ……………… ton vrije aardappelen heb gebruikt voor het voederen
aan de eigen veestapel met het rundveebeslagnummer: …………………………………………….
Ik verklaar dat ik ……………………… (ha) aardappelen teelde in 2019 in ……………………………….. (land ander dan België). Ter
staving van mijn aangifte in het buitenland voeg ik mijn perceelsaangifte 2019 van dit land toe bij dit formulier.
Ik verklaar dat ik ……………….. ton vrije aardappelen heb verkocht na 15 mei 2020. Het hiervoor ontvangen bedrag
bedraagt …………………..……. euro.
Ik verklaar dat ik door de COVID-19 maatregelen bepaalde kosten niet heb moeten maken. Ik vul de tabel hieronder aan:
Soort niet gemaakte kost

Bedrag (euro)

Ik verklaar dat ik een vergoeding ontvangen heb afkomstig van een verzekering tegen inkomstenverlies, of hiervoor een
aanvraag heb gedaan. Ik vul de tabel hieronder aan en hou de bewijsstukken ter beschikking.
Verzekering

Bedrag (euro)

Ik verklaar van een overheid vergoedingen, uitkeringen en schadeloosstellingen te hebben ontvangen naar aanleiding
van COVID-19, of hiervoor een aanvraag heb gedaan. Ik vul de tabel hieronder aan:
Soort vergoeding, uitkering en schadeloosstelling

Bedrag (euro)
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Rubriek 4. Verklaring op eer
Ik verklaar op eer:
-

dat onderhavig aangifteformulier en de bijlagen naar eer en geweten juist zijn ingevuld;
dat voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020;
dat bewijsstukken ter staving van de aangifte in dit formulier voor controle worden bijgehouden voor tenminste 10 jaar
na betaling. De stock vrije aardappelen moet gedocumenteerd worden op basis van de bewegingen uit de stock na 15 mei
2020;
dat ik ervan op de hoogte ben dat geen steun zal worden toegekend of dat de reeds toegekende en uitbetaalde steun zal
worden teruggevorderd indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.

Rubriek 5. Ondertekening
Vul onderstaande in.
datum

dag

maand

jaar

Handtekening
Voor- en achternaam

U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

Rubriek 6. Contactgegevens buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij
Stuur dit formulier naar 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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