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Wat te doen bij schade?

De heersende droogte hee schade toegebracht aan de gewassen. Om de procedure tot erkenning van landbouwramp op te starten dient men te wachten tot de droogteperiode voorbij is. U moet deze erkenning niet
afwachten. Hebben uw gewassen geleden onder de droogte, verwi g jdig en aangetekend het gemeentebestuur waar de percelen gelegen zijn. Bij de behandeling van de vorige rampendossiers bleek dat sommige
landbouwers, onterecht, denken dat de samenroeping van de scha ngscommissie niet voor hun van toepassing is.

Een aanvraag indienen
In de eerste plaats is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Neem zoveel mogelijk
foto’s van de geleden schade en benoem de foto’s met de perceelnummers van de oppervlakteaangi e en de
ligging van het perceel, zodat je ze later gemakkelijk terugvindt. Indien de droogte als ramp erkend wordt,
kunnen de foto’s gebruikt worden bij het opmaken van het schadedossier.

Hoe werkt de landbouwcommissie?
De commissie stelt de geleden schade in twee stappen vast. Een eerste maal zeer kort na de uitzonderlijke
weersomstandigheden die de schade veroorzaakt hebben. De schadecommissie stelt de schade aan teelten
vast. Van deze vaststelling maken ze een proces-verbaal. Een kopie van het proces-verbaal wordt bezorgd aan
de aanvrager en aan de leden van de scha ngscommissie.
Een tweede bezoek vindt plaats zo kort mogelijk voor de oogst van de resterende producten. De land- of tuinbouwer laat weten wanneer de teelten geoogst zullen worden. Deze melding gebeurt het liefst enkele dagen
voor de oogst zodat er nog voldoende jd en ruimte is om de landbouwcommissie bijeen te roepen. Van deze
vaststelling wordt een proces-verbaal gemaakt. Een kopie van het proces-verbaal wordt na de tweede vaststelling bezorgd aan de aanvrager en de leden van de scha ngscommissie.
Bij een nulopbrengst en totale vernie ging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dit ook
zo vermeld op de door de schadecommissie opgemaakte pv’s.

Waarvoor is dit proces-verbaal van de landbouwcommissie belangrijk?
Fiscaliteit
 a rek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkoms g de ﬁscale barema’s
 bewijs lager inkomen voor vermindering sociale bijdragen
 bewijs van lagere omzet in ﬁscale resultatenrekening en vennootschappen
(Landbouw)rampenfonds
 voorstel tot tussenkomst van het (landbouw)rampenfonds
Mestdecreet
 inroepen overmacht bij niet naleving uitrijregeling
 inroepen overmacht inzaaien vanggewassen
 annulering percelen voor nitraatresidubepaling
Randvoorwaarden
 inroepen overmacht inzaaien EAG gewassen
 inroepen overmacht niet voldoen aan randvoorwaarden
Andere
 als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 bijzondere opbrengstverliezen ingeval van premies
 terugvordering VLAM bijdragen
 inroepen overmacht niet voldoen aan voorwaarden van teeltcontracten
Vlaams Agrarisch Centrum • Ambachtsweg 20 • 9820 Merelbeke • www.vac.eu • vac@vac.eu

