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Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel 
T +32 2 552 75 34  
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

Indieningsdatum 

 

 
Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u als verzekeraar de verlenging van de erkenning van een standaardpolis brede weersverzekering in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de premiesubsidie voor een brede 
weersverzekering in de landbouwsector. Landbouwers kunnen het jaar volgend op deze verlenging via de verzamelaanvraag 
een gedeeltelijke terugbetaling van hun verzekeringspremie aanvragen. 
Waar vindt u meer informatie over dit formulier? 
U vindt meer informatie op onze website: www.vlaanderen.be/landbouw/weersverzekering 
Naar wie verstuurt u dit formulier? 
U stuurt het formulier ten laatste op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvang van de erkenning 
naar :  

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel 
T +32 2 552 75 34 F  
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be 

 

1. Identificatie van de aanvrager en  product 
 

Vul hieronder de gegevens in van de organisatie die de verlenging aanvraagt  

Naam organisatie             

Straat en nummer             

Postcode en gemeente             

Telefoonnummer             
 

Ondernemingsnummer          

Als u dit product niet zelf op de markt brengt, vul dan hieronder de gegevens in van de organisatie die dit zal doen 

Naam organisatie             

Straat en nummer             

Postcode en gemeente             

Contactpersoon              
 

Telefoonnummer         

Met wie kunnen wij contact opnemen voor vragen over dit formulier? 

Naam en voornaam       

Functie       

Telefoonnummer       

Product waarvoor verlenging wordt aangevraagd 

Naam        
 

Aanvraag verlenging erkende standaardpolis brede 
weersverzekering 
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2. Gegevens  verlenging  erkende brede weersverzekering 

De basisvoorwaarden (6 weersfenomenen, 20% schade, periode 12 maanden, etc.) van de erkende brede weersverzekering 
zijn ongewijzigd? 

 Ja  

 Nee. Het gaat dan niet om een verlenging van de erkenning van de polis maar om een aanvraag  voor een nieuwe 
erkenning. Gelieve hiervoor het formulier “Aanvraag erkenning brede weersverzekering” te gebruiken. 

3. Checklist bijlagen 

Welke bijlagen stuurt u mee? 

Verplicht 

 Het standaardmodel van de verzekeringspolis die voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden 

 Exhaustieve lijst met opsomming van de aangebrachte wijzigingen of een markering van de wijzigingen ten opzichte 
van de erkende standaardpolis van vorig jaar.  

4. Verklaring aanvragen 

 Ik heb onderstaande verklaringen gelezen en goedgekeurd: 

 Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. 
 Ik ben bekend met de wettelijke voorwaarden en verplichtingen omtrent de brede weersverzeking. 
 Ik ben gemachtigd binnen mijn organisatie om deze aanvraag op te maken en in te dienen. 
 Ik ben bereid op verzoek meer informatie te verschaffen en medewerking te verlenen aan het Departement 

Landbouw en Visserij. 
 Ik verklaar dat de bewijsstukken die betrekking hebben op de verzekeringsvoorwaarden ten minste tien 

kalenderjaren na afloop van de individuele verzekeringspolis ter beschikking worden gehouden. 
 Ik verklaar dat niet meer dan één keer dezelfde schade van de landbouwer wordt verzekerd. 
 Ik verklaar dat het Departement Landbouw en Visserij  in kennis wordt gesteld van eventuele aanpassingen in de 

administratie van de verzekeraar voor zover deze aanpassingen negatieve gevolgen hebben voor de 
betrouwbaarheid van de daarin verwerkte gegevens. 

datum dag    maand    jaar       

handtekening       

voor- en achternaam       

Functie binnen de organisatie       

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