TERUGVORDEREN van de SANITAIRE BIJDRAGE.
Bedragen die afgehouden werden op uw verkoopsfactuur van varkens en/of runderen
voor het: 'Fonds voor gezondheid & productie van dieren'(de voorloper van het
Sanitair Fonds) periode van 01/01/1988 t&m 31/03/1998, kunnen teruggevorderd
worden.
Deze kunnen teruggevorderd worden door de producent (varkens / rundveehouder) van z n handelaar.
Deze kunnen teruggevorderd worden door de handelaar van het slachthuis en/of exporteur.
Deze kunnen teruggevorderd worden door slachthuis en/of exporteur van de overheid.

Wat moet je kunnen voorleggen?
Een factuur waarop deze afhouding wordt vermeld.
Of

*
*

In de omschrijving van de aftrek.
In het bedrag van de aftrek.
Voor varkens liggen de bedragen tussen ± 20 Bef. à ± 40 Bef.
Voor runderen ± 400 Bef; voor kalveren + 200 Bef

Indien deze niet meer voorhanden zijn:
Of
Of
Of

*
*
*
*

Gedetailleerd jaaroverzicht van de verkopen die bij uw belastingsaangifte werden gevoegd.
Indien u VLIF steun genoot, een detail van de afhoudingen.
Bij het voeren van een volledige boekhouding, een afdruk van de grootboekrekening waarop de
afhoudingen werden geboekt (met vermelding van de naam van uw afnemer)
Uw BTW-listing

(Gelieve deze documenten ook bij te voegen indien uw wel nog over de facturen beschikt)

Hoe moet het dan verder?
Wanneer je de nodige documenten kunt voorleggen, volgt er een dagvaarding aan degene die uw dieren heeft
gekocht. Iedere schakel in het invorderingproces, dient op zijn beurt degene te dagvaarden die van hem/haar
varkens heeft gekocht.
Met als eindpunt het slachthuis en/of exporteur, die de overheid via dagvaarding betrekt in het geding.

Kostenplaatje?
a. Voor de indiening van de vorderingen bij de Rechtbank :
Doordat VEVA samenwerkt met gespecialiseerde mensen, kunnen deze dagvaardingen tot op zekere hoogte
gegroepeerd worden, waardoor de kostprijs van een dagvaarding gedrukt wordt.
Prijs dagvaarding aan één betrokkene = ± 375
Prijs per bijkomende betrokkene
plus ± 125
Bijvoorbeeld: U hebt in de loop der tijd dieren verkocht aan 3 handelaars. Dan moet u 3 x dagvaarden.
Prijs dagvaarding aan één betrokkene
= ± 375
Prijs tweede betrokkene
plus ± 125
Prijs derde betrokkene
plus ± 125
Totale kostprijs 3 dagvaardingen = ± 645
b. Voor de opmaak van het dossier en voor de behandeling op de Rechtbank.
Met de bedrijfsrevisor en de advocaat wordt een contract afgesloten, waardoor zij slechts recht hebben op een
ereloon, indien u daadwerkelijk wordt vergoed (12 tot 15 %, afhankelijk van het dossier en van de duur van de
rechtszaak).

Termijn?
Doordat er een verjaringstermijn geldt voor deze terugvorderingen, is het belangrijk om uw dossier in te dienen
bij de Rechtbank vóór eind september 2007. Dit geeft aan de gedagvaarde de tijd om de volgende schakel in de
ketting op zijn beurt te dagvaarden, en om uiteindelijk de overheid in het geding te betrekken.
De behandeling op de Rechtbank kan vervolgens 2 tot 3 jaar in beslag nemen.

Wat te doen met uw dossier?
VEVA verzorgt voor zijn leden de inzameling van hun dossier.
(Voor degene die nog geen lid zijn van VEVA, bestaat de mogelijkheid om voor de 2° helft van 2007 lid te
worden voor een lidgeld van 35 tot eind 2007)
U neemt een kopie van alle documenten.
U stuurt de originelen aangetekend op naar het VEVA secretariaat, of u geeft ze tegen
ontvangstbewijs af op het VEVA secretariaat. Graag ten laatste tegen 30.06.2007.
VEVA groepeert deze dossiers en stuurt ze door naar een gespecialiseerde bedrijfsrevisor, die alle
documenten nakijkt en een verslag hierover opmaakt, dat zal gelden als staving van het gevorderd
bedrag.
Van daaruit gaat uw dossier naar een advocatenkantoor dat de dagvaarding opmaakt en de
deurwaarder naar de gedagvaarde stuurt (uiterlijk tegen 30.09.2007)
U ontvangt ondertussen een overschrijving, met het te betalen bedrag voor de dagvaarding.
Met deze manier van werken kunt u vermijden dat men uw dossier verwerpt .

Het is VEVA s betrachting om de bedragen, die oorspronkelijk door de producent
(varkens en rundveehouders) betaald werden, ook terug te laten keren tot bij de
landbouwer in kwestie.

