
 
 
 
SCHADEAANGIFTEFORMULIER voor CULTUURSCHADE t.g.v. ZOMERMAAIWERKEN 
 
Opgelet: 

U hebt enkel recht op een schadevergoeding indien aan alle hieronder vermelde voorwaarden is 

voldaan: 

1. er is aantoonbare schade veroorzaakt aan gewassen ten gevolge van maaiwerken uitgevoerd 

in de periode van 1 juni t.e.m. 15 september in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen, 

Dienst Integraal Waterbeleid. Percelen in gebruik als graasweide op het moment van de 

werken komen niet in aanmerking voor schadevergoeding ; 

2. u kunt aantonen dat u gebruiker bent van het perceel op het moment van de schade ; 

3. u hebt een volledig en correct ingevuld schadeformulier ten laatste 1 maand na het uitvoeren 

van de werken bezorgd per post aan Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal 

Waterbeleid, W. Wilsonplein 2 9000 Gent of per mail aan waterbeleid@oost-vlaanderen.be 

 
 
Gegevens van de gebruiker (invullen in hoofdletters) 
 

Naam en voornaam  

Straat, huisnummer  

Gemeente  

Tel of gsm  

E-mail  

Rekeningnummer  

Dossiernummer van 

de verzamelaanvraag 

 

 
 
Opmerkingen en aanvullende commentaar 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Opgemaakt op ………………………… (datum) 
 
 
Handtekening van de gebruiker 
 
 



 
Gegevens van de beschadigde percelen 

 

Kadastergegevens Gewas (nummer + benaming) Situering van het perceel (naam waterloop, dichtstbijzijnde straten, 

(deel)gemeente) 

Aantal lopende 

meter beschadiging 
Afd Sectie Nr 

      

      

      

      

      

      

 



Overzicht van de gewassen 
 

Nr. teelt 

1. tarwe en spelt 

2. rogge 

3. gerst 

4. haver 

5. korrelmaïs 

6. andere granen 

7. peulgewassen 

8. aardappelen 

9. suikerbieten 

10. voederbieten 

11. tabak 

12. hop 

13. rapen 

14. andere oliehoudende gewassen 

15. vlas 

16. sierteelt - niet beschut 

17. ruwvoederteelten - totaal 

18. kuilmaïs 

19. vlinderbloemige voedergewassen 

20. andere voedergewassen 

21. Grasland 

(niet in gebruik als graasweide op het moment van de werken) 

22. pit- en steenfruit 

23. kleinfruit (uitgz. aardbeien) 

 
 
 
 
 

 
Alle info over de provinciale schaderegeling zomermaaien ? 

Ga naar www.oost-vlaanderen.be (zoek op ‘maaien’) 
 
 

Bent u op de hoogte van de beheersovereenkomsten die de VLM aanbiedt in het kader 
van het perceelsrandenbeheer ? 

Voor meer info: www.vlm.be (zoek op ‘beheerovereenkomst’) 
 

http://www.oost-vlaanderen.be/
http://www.vlm.be/

