Checklist verplichte bijlagen Voorkomen schade door wolven
In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. De gevraagde
bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (b.v. particulier of
gemachtigde) en het soort afrastering waarvoor u subsidie aanvraagt. Raadpleeg het
aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke bijlagen er in uw situatie nodig zijn.
In het aanvraagformulier van uw subsidie kunt u de bijlagen uploaden. Let op: de maximale
grootte van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB. Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen,
controleren wij eerst of de aanvraag compleet is. Pas als uw subsidieaanvraag compleet is,
nemen wij de aanvraag in behandeling.

Nr.

Soort bijlage

Toelichting

1

Kopie van een recent bankafschrift
of bewijs van tenaamstelling

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw
bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen wij u om een bewijs van een recent
bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. In het aanvraagformulier wordt
dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ genoemd. Op het bankafschrift moet het
rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum zichtbaar zijn.
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.

2

Foto’s van de vaste en/of
verplaatsbare afrastering die u
heeft aangeschaft.

Het gaat om een goed beeld van de gehele afrastering. Pas daar het aantal foto’s op
aan.

3

Scans van uw registratie in het I&R
Dieren (ook wel ‘stallijsten
genoemd’)

We vragen u in het aanvraagformulier scans van uw registratie te uploaden in het jaar
voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanwijzing door Gedeputeerde Staten
van het leefgebied van wolven (op Midden- en Noord-Veluwe). Deze datum van
publicatie is 29 maart 2019. Het gaat dus om de periode van 30 maart 2018 tot en met
29 maart 2019.
Uit de scans moet het totale gemiddelde aantal dieren blijken (per peildatum) over de
vaste peildata (1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november).

Bij de aanschaf van een vaste afrastering
4

Een kaart waarop de vaste
afrastering is aangegeven

Vermeld op deze kaart de volledige kadastrale perceelnummers (Gemeentecode –
Sectie – Nummer; voorbeeld: EPE)) – P - 888) van de percelen waarop de afrastering is
geplaatst.

Nr.

Soort bijlage

Toelichting

Bij de aanschaf van verplaatsbare afrastering
5

Een lijst van percelen waar de
verplaatsbare afrastering wordt
gebruikt.

Vermeld in deze lijst de volledige kadastrale perceelnummers (Gemeentecode – Sectie
– Nummer; voorbeeld: EPE)) – P - 888).

2

