De heer/mevrouw

Fontenoy, 7 juni 2018

Betreft : Terugbetaling productieheffingen
Geachte Heer, Mevrouw,
Reeds in 2014 ontving U een rechtzetting van de door de sector teveel betaalde productieheffingen aan de
Overheid tijdens de campagnes van 2001 tot 2004 en de tekort betaalde heffing voor de campagne 2005.
Deze brief heeft betrekking op 2 zaken:
In eerste instantie, indien u betrokken bent, heeft huidig schrijven betrekking op een deel van de door de sector
betaalde productieheffingen voor de 2 campagnes 1999-2000 en 2000-2001. Deze terugbetaling zal conform
zijn aan de Verordening EU 2018/264 en heeft voor de campagne 1999 betrekking op de complementaire heffing
op de suiker binnen quotum en voor de campagne 2000 op de heffing op de B-suiker.
Er is overeengekomen met FOD Economie dat de rechtzetting van deze heffingen zal uitgevoerd worden door
ISCAL SUGAR en dit naar analogie met de wijze waarop de terugbetaling in 2014 geschiedde (voor de 5 toenmalig
betrokken campagnes), namelijk op basis van de beschikbare leveringsrechten per planter en per campagne.
Het exact uit te betalen bedrag aan de in 1999 en 2000 actieve bietenplanters zal nog medegedeeld worden na
bevestiging door de bevoegde diensten van FOD Economie. Het bestaat enerzijds, en dit naargelang de fabriek
waar u deel van uit maakte en voor beide jaren samen, uit de cotisatie van ongeveer 0,44 €/ton bieten binnen
het toenmalig leveringsrecht (in hoofding weergegeven in kg bieten) en anderzijds uit de intresten opgelopen
sinds deze periode. Het bedrag van deze intresten dient nog bevestigd te worden door FOD Economie en zal van
dezelfde grootteorde zijn als het bedrag van de cotisatie.
In de tweede plaats is er ook nog een rechtzetting voor de campagnes 2001-2005 die betrekking heeft op de
uitspraak van een rechtspraak aangespannen door ISCAL SUGAR voor het Hof van Beroep in Brussel.
Hier betreft het de wijze waarop de verschuldigde nalatigheidsintresten werden berekend. Na een definitief
antwoord van de bevoegde diensten van FOD Financiën kan hier ook overgaan worden tot een betaling op basis
van regeling in 2014; vandaar het belang om bijgaande formulieren degelijk ingevuld terug te sturen en indien
er wijzigingen zijn ten opzichte van 2014, deze duidelijk weer te geven.
Gelieve dus de formulieren in bijlage, al naar gelang de situatie, degelijk ingevuld uiterlijk terug te sturen voor
1 juli. Voor eventueel bijkomende info, gelieve enkel contact op te nemen met r.vangaever@iscalsugar.be met
duidelijke vermelding van de code.
In de hoop dat we spoedig kunnen overgaan tot de uitbetaling van de bedragen uit de betreffende campagnes,
verblijven wij, hoogachtend,
De directie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.V. Isera & Scaldis Sugar S.A.
Chaussée de la Sucrerie 1  B-7643 FONTENOY

1-Voor de nog actieve landbouwer
Ondergetekende De Heer/Mevrouw
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code/gemeente ……………..

………………………………………………………………………………………………….

Exploitatienummer …………………………………………………………………..
BTW …………………………………………………………………………………………
Bankrekening : IBAN BE………………………………………………………………
Gedaan te………………………………………………….. op ………………………….. 2018.

Handtekening
___________________________________________________________________________________________

2-Indien U niet meer actief bent als landbouwer, maar Uw naam stemt overeen met
naam in hoofding brief
Ondergetekende De Heer/Mevrouw
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code/gemeente ……………..

…………………………………………………………………………………………………...

Eventueel BTW …………………………………………………………………………..
Bankrekening : IBAN BE……………………………………………………………….
>>> Gelieve attest bank of bewijs hoofding uittreksel ter staving van rekeningnummer bij te voegen

Verklaart hierbij dat de hierbij verstrekte gegevens correct zijn.
Dat het verschuldigde bedrag voor de campagnes die mij betreffen in de periodes 1999-2000 en 2001-2005 op
deze rekening mag gestort worden en dat na betaling het dossier hierbij kan afgesloten worden.

Gedaan te………………………………………………….. op ………………………….. 2018.

Handtekening

3-Indien geadresseerde of vennootschap niet meer bestaat :
a- Zijn de documenten die in 2014 bezorgd zijn voor de terugbetaling van de productieheffing 2001-2005
nog geldig, gelieve toenmalige gegevens van rechthebbende hierbij in te vullen
Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

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

Verklaart hierbij dat de hierbij verstrekte gegevens correct zijn.
Dat het verschuldigde bedrag voor de campagnes die mij betreffen in de periodes 1999-2000 en 2001-2005 op
deze rekening mag gestort worden en dat na betaling het dossier hierbij kan afgesloten worden. In alle eer en
geweten verbind ik mij ertoe om het bedrag te verdelen onder de rechthebbenden in navolging van de
opgestelde successie.
Gedaan te………………………………………………….. op ………………………….. 2018.

Handtekening
___________________________________________________________________________________________
b- Voor alle andere situaties (brief is niet op uw naam en situatie is niet meer zelfde als in 2014 aan ons
medegedeeld.
Ondergetekende De Heer/Mevrouw
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code/gemeente ……………..

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

Eventueel BTW ……………………………………………………………………………………………………
Bankrekening : IBAN BE………………………………………………………………………………………..
>>> Deze informatie moet vergezeld zijn van :
-

Bewijs van opvolging, erfgenaam, oprichtingsakte of ontbindingsakte vennootschap
Copie van voorzijde identiteitskaart
Attest bank of bewijs hoofding uittreksel ter staving van rekeningnummer

In alle eer en geweten verbind ik mij ertoe om het bedrag te verdelen onder de rechthebbenden in navolging
van de opgestelde successie.
Verklaart hierbij op eer dat de hierbij verstrekte gegevens correct zijn.
Dat het verschuldigde bedrag voor de campagnes die mij betreffen in de periodes 1999-2000 en 2001-2005 op
deze rekening mag gestort worden en dat na betaling het dossier hierbij kan afgesloten worden.
Gedaan te………………………………………………….. op ………………………….. 2018.

Handtekening

