AANVRAAGFORMULIER rondgang SCHADECOMMISSIE –
Teeltschade 2021
Hierbij geef ik, als aanvrager, aan dat ik het aanvraagformulier naar alle eerlijkheid
ingevuld heb, de ingevulde gegevens nagekeken heb op volledigheid en voldoe aan de
volgende voorwaarden:
□ De teeltschade is vastgesteld op percelen die gelegen zijn op het
Riemsters grondgebied.
□ De schade per teelt bedraagt minimum 20 % van de totale oppervlakte
van die teelt op bedrijfsniveau.
□ Er zijn foto’s gemaakt als bewijs voor de opgelopen teeltschade. *Deze
kunnen opgevraagd worden door de leden van de schattingscommissie alsook zijn deze
belangrijk bij een eventuele tegemoetkoming van het Rampenfonds.

□ De teeltschade is het gevolg van een extreem en lokaal weerfenomeen
(bijv. wateroverlast, hagel, aardverschuiving, etc.) en is niet het gevolg
een algemeen weerfenomeen zoals regenval, … .
□ Ter referentie van de opgegeven percelen met teeltschade heb ik, als
bewerker, de benodigde fotoplannen gevoegd bij deze aanvraag. Op
deze plannen zijn de respectievelijke percelen terug te vinden alsook
een aanpalend kerkdorp. *Dit is noodzakelijk in het kader van het kunnen lokaliseren
van de getroffen percelen!

□ Deze aanvraag gaat over teeltschade in teelten die pas binnen minimum
2 weken geoogst worden. Hierbij wordt er 2 weken gerekend vanaf de
datum van indiening van dit aanvraagformulier. *Deze termijn is noodzakelijk in
het kader van het inplannen van de benodigde schattingen alsook om garantie te hebben dat de
getroffen percelen niet reeds geoogst zijn!

1. Vul volgende stelling in.
Ik beschik over een brede weersverzekering.
□ Ja
□ Neen
2. Informatie van de geteisterde bedrijfsleider
Naam van het bedrijf (in hoofdletters): ________________________________________
Straat: ___________________________________________ Nr: _________________
Postcode: ________ Deelgemeente: _______________________________________
Telefoonnummer: _______________________GSM: __________________________
Landbouwernummer: _____________________________________________________
3. Informatie over de getroffen percelen
Oorzaak van de schade: __________________________________________________
Datum/periode van de teistering: ___________________________________________
Formulier terugbezorgen aan:
Lokale Economie, Landbouw en Platteland – Maastrichtersteenweg 2b – 3770 Riemst
012 44 03 34 – platteland@riemst.be

In onderstaande tabel vult u de gegevens van de getroffen percelen in. Hierin vermeldt
u het nummer van het perceel uit de opp.aangifte, de aard van de teelt en de
oppervlakte van het perceel en de totale oppervlakte van de teelt op uw bedrijf.
NOTA: Het is aan te raden om zelf foto’s te nemen van de schade.
Perceel
(Jaar van de
verzamelaanvraag
en nummer van het
perceel.

Teelt
(Code uit de
verzamelaanvraag en
eventueel omschrijving)

Oppervlakte
van het hele
perceel
(zoals in de
verzamelaanvraag)

Totale
oppervlakte
van de teelt
op uw bedrijf

Ligging perceel

Bv. 2021/3)

Plan bijvoegen met
duidelijke
aanduiding ligging
percelen
(oppervlakte
aangifte)

Datum: _ _ / _ _/ _ _ _ _ (DD/MM/JJJJ)
Handtekening aanvrager(s)

Formulier terugbezorgen aan:
Lokale Economie, Landbouw en Platteland – Maastrichtersteenweg 2b – 3770 Riemst
012 44 03 34 – platteland@riemst.be

