
Bijzonder formulier D  –  Landbouw (*) 
(teelten, oogsten en veestapel) 

Opgelet:  
u komt slechts voor een eventuele tegemoetkoming in aanmerking voor schade aan niet-binnengehaalde oogsten en teelten indien u
een brede weersverzekering hebt afgesloten. 
Schade veroorzaakt door hagel en/of zonnebrand aan teelten en oogsten komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. 

1. Algemene inlichtingen
Naam van de uitbater(s) op het ogenblik van de ramp
Ligging (adres) van de exploitatie

Aard van de uitgeoefende beroepsbedrijvigheid (korte 
omschrijving)  

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

 JA  Toevoegen: het deskundig verslag. 

 NEEN 

2. De schade
Heeft de gemeentelijke 
landbouwcommissie de schade 
vastgesteld? 

  JA    Toevoegen : proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie. 

  NEEN 

Beschrijving en raming van de schade Toevoegen: Een afzonderlijk blad met een gedetailleerde omschrijving en 
raming van de schade. 

Totaalbedrag van de schade: 

3. Verzekering
Heeft u een brede weersverzekering
afgesloten?

        JA       Toevoegen:   een kopie van het verzekeringscontract en een attest 
van de verzekeraar dat volgende gegevens bevat:  

- bewijs van verzekering tijdens de periode van de ramp
- opsomming van de verzekerde weersverschijnselen
- opsomming van de verzekerde teelten en percelen en de verzekerde

oppervlakten per teelt.

NEEN

4. Ondertekening
Ik bevestig dat de aanvraag naar waarheid ingevuld is.

Meer informatie over het opvragen en verwerken van mijn gegevens vind ik op www.vlaanderen.be/nl/disclaimer.
Ik weet dat ik mijn gegevens kan inkijken en laten verbeteren als nodig. Dit kan via brief of e-mail gericht aan het Vlaams Rampenfonds.

Datum
dag maand jaar 

Handtekening van de
aanvrager(s) of gemachtigde

Naam en voornaam 

       OPGELET ! 

**lFormulier voor het melden van schade aan de landbouw, tuinbouw, bloementeelt, fruit- en gewone boomteelt, wijnbouw, 
vogelkweek, bijenteelt, ... op voorwaarde dat het beroepsactiviteiten betreft. 

U hebt 3 MAANDEN de tijd om uw aanvraag in te dienen: vanaf de publicatie van de erkenning van de ramp in het Belgisch Staatsblad 
tot het einde van de derde maand die volgt op de maand van publicatie. 
Enkel de schade die door u werd opgenomen in uw aanvraag kan in aanmerking worden genomen voor het bekomen van een 
eventuele tegemoetkoming.   
Meld dus ALLE VASTGESTELDE SCHADE op het betreffende bijzonder formulier.   

 Vergeet niet AL DE NODIGE BEWIJSSTUKKEN toe te voegen. Foto’s zijn aanbevolen. 

http://www.vlaanderen.be/nl/disclaimer
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