
AANVRAAGFORMULIER 
VOOR UITBETALING VAN DE AANMOEDIGINGSPREMIE 

VOOR HET INZAAIEN VAN GROENBEMESTERS 

[In te dienen vóór 1 augustus van het jaar van inzaaien voor bijenvriendelijke groenbemester en voor 
15 november van het jaar van inzaaien voor gewone groenbemester] 

Dienstjaar …………… 

De ondergetekende, 

Naam en voornaam  
Straat en huisnummer  
 8870 Izegem 

 
verzoekt van het college van burgemeester en schepenen van de stad Izegem om uitbetaling van de 
premie voor het inzaaien van bijenvriendelijke groenbemester voor een totale oppervlakte van 
……………………………………………………………………………………………………………………………. [hectare – are] 

premie voor het inzaaien van gewone groenbemester voor een totale oppervlakte van 
……………………………………………………………………………………………………………………………. [hectare – are] 

 

 Ligging  
Bijenvriendelijke 
groenbemester 

Straat Precieze nummering 
volgens de 
oppervlakteaangifte 

Oppervlakte volgens 
de 
oppervlakteaangifte 
ha a 

    

    

    

Gewone 
groenbemester 

Straat Precieze nummering 
volgens de 
oppervlakteaangifte 

Oppervlakte volgens 
de 
oppervlakteaangifte 
ha a 

    

    

    

 
Ter staving van mijn aanvraag voeg ik hierbij : 

• Duidelijk leesbare kopie aankoopfactu(u)r(en) 
• Kopie van mijn digitale verzamelaanvraag 



BIJKOMENDE VERKLARING 

Opgemaakt in toepassing van de wet in 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning 
en op de aanwending van sommige toelage en de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 30 
januari 1984, terzake. 

 

***************** 

 

De aanvrager: 

a] bevestigt dat de toelage aan hem/haar toegekend voor het betrokken begrotingsjaar volledig zal 
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend [art. 3]; 

b] verbindt er zicht toe de betreffende toelage terug te betalen, indien deze toelage niet voor het 
aangeduide doel wordt aangewend [art. 7, eerste lid, 1°]; 

c] verleent daartoe toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde 
ambtenaar het gebruik van de toelage te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken. 

Gelieve te storten op 

- rekening [IBAN]: …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………………… 
- BIC: …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………… 

 

Op naam van 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……
……………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………[naam – volledig adres] 

 

Opgemaakt te …………………………………, op …………………….……………………….… 

 

 

 

[handtekening]  



VOORBEHOUDEN AAN DE STADSDIENSTEN 

Oppervlakte die in aanmerking komt volgens het reglement: 
………………………….... hectare, are 

 

 

Opmerkingen bij de controle van de percelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEGEKENDE PREMIE Bijenvriendelijke groenbemester: 
[aantal] Hectare x €45,00 = Euro 

TOEGEKENDE PREMIE gewone groenbemester: 
[aantal] Hectare x €30,00 = Euro 

 

 


