FORMULIER AE-03 - LEVERANCIERS

EUROPEES PROGRAMMA VOOR SCHOLEN
SCHOOLJAAR 2022 - 2023

Formulier tot wijziging van de inschrijving
Leveranciers

We moeten dit via de post of elektronische verstuurde, correct
ingevulde en ondertekende formulier ontvangen hebben.

VAK VOORBEHOUDEN AAN BRUSSEL
ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

Adres:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid - Landbouw Europees
programma voor scholen

ONTVANGSTDATUM (dossier volledig

Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

en in orde)

…… / …… / 20……
E r k e n n in g sn r . :

_ _ 22- 23 F _ _

LEVERANCIER:

E-mail: fruit-school@gob.brussels
Website: www.fruit-school.brussels
Dit formulier omvat:
-

Deel 1: De verplichtingen, aanbevelingen en verbodsbepalingen
Deel 2: Identificatie van de leverancier aanvrager
Deel 3: Verbintenissen van de aanvrager

Formulier tot wijziging van de inschrijving Leveranciers
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-

DEEL 1 - De verplichtingen, aanbevelingen en verbodsbepalingen voor het

Europese programma voor scholen worden hieronder samengevat:
FRUIT en GROENTEN
Verplichtingen

•

Herkomst
van de
producten
Producten

Aanbevelingen

•

Naleving kalender: lokale
en seizoensproducten
(zie website)

Niet toegelaten (komen niet in
aanmerking voor steun)

Producten uit de
Europese Unie
Lokale
producten en
korte ketens

Biologisch geteelde
producten

Aardappelen
De volgende toegevoegde substanties:
• suikers
• zout
• vetten
• zoetstoffen
• kunstmatige smaakversterkers

Formaat

Verwerkte producten
(uitgezonderd groentesoep zonder
additieven)

• Verse groenten en fruit
• Groentesoep zonder
additieven

Frequentie
en duur

• 1 keer per week
• twintig weken

Verdeling
aan de
leerlingen

Vóór 10.00 uur 's
ochtends

Plafond

1

• Bij het middagmaal
• Tijdens de voor- en naschoolse
opvang.

€ 9,00 incl. btw per jaar en
per leerling op basis van
het aantal ingeschreven
leerlingen aan het begin
van het schooljaar 1

Europese uitvoeringsverordening 2017/39 art. 4.2c

2

MELK en ZUIVELPRODUCTEN
Verplichtingen

Aanbevelingen
•

Herkomst

•

Producten

• Natuurlijke melk
• Natuurlijke 2
yoghurt
• Natuurlijke
plattekaas

Formaat

Grootverpakking

Lokale producten
en korte ketens
Producten uit de
Europese Unie

Biologisch geteelde
producten

De volgende additieven:
• geurstoffen
• vruchten
• schaalvruchten of cacao
• suikers
• zout
• vetten
• zoetstoffen
• kunstmatige smaakversterkers
Individuele verpakking

• 1 keer per week
• twintig weken

Frequentie en
duur
Verdeling aan
de leerlingen

Niet toegelaten (komen niet in
aanmerking voor steun)

Binnen de school en
tijdens de schooluren

Vóór 10.00 uur 's
ochtends

•
•
•

Plafond per
leerling

Bij het middagmaal
Tijdens de voor- en naschoolse
opvang
Toevoeging van suikers of additieven

€ 5,30 incl. btw per
jaar en per leerling op
basis van het aantal
ingeschreven
leerlingen aan het
begin van het
schooljaar 3

18 MAART 1980. - Koninklijk besluit betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk: gefermenteerde melk: het nietuitgelekte product verkregen door magere melk, halfvolle melk of volle melk te laten stremmen door enting met
melkzuurbacteriën, al dan niet samen met gisten, hoofdzakelijk verkregen door de gelijktijdige werking van Lactobacillus
bulgaricus en van Streptococcus thermophilus en waarin de beide specifieke culturen in aanzienlijke hoeveelheid in leven
worden gehouden tot levering aan de verbruiker.
3 Europese uitvoeringsverordening 2017/39 art. 4.2c
2

3

DEEL 2 - Identificatie van de leverancier aanvrager
Gegevens van de aanvrager: (noodzakelijk voor de identificatie in de betalingssoftware)
Rechtspersoon:
Officiële benaming: ………………………………………………………………..
Nr. Kruispuntbank Ondernemingen: BE …….. - ………….. - ………….. - …………..
Adres (straat, nummer en postnummer):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Bankrekening:
IBAN: BE …….. - ………….. - ………….. - …………..
BIC: …………………………….
Geopend op naam van: ……………………………………………………
Contactpersoon: (persoon die bereikt kan worden in geval van vragen)
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………..
Functie: ……………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Vraag tot deelname aan het programma:
Fruit en groenten en/of Melk en melkproducten?
 Fruit en groenten

 Melk en melkproducten
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DEEL 3- Verbintenis van de in deel 2 geïdentificeerde aanvrager
Ik verklaar de inhoud van de webpagina's van het Europese programma voor scholen voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelezen en goedgekeurd (www.fruit-school.brussels) te hebben en ik
verbind me ertoe:
o

o

o
o
o
o

o
o

o
o

o

de reglementering over het Europese programma voor scholen na te leven (de
verordeningen (EU) nr. 2016/791, 2016/795, 2017/39 en 2017/40, het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017, het ministerieel
besluit van 21 september 2017 en de hieronder in herinnering gebrachte
verplichtingen te respecteren;
enkel een steunaanvraag in te dienen voor gesubsidieerd fruit en
gesubsidieerde groenten en/of zuivelproducten die beantwoorden aan de
door de voornoemde reglementering en/of door de reglementering
betreffende de samenstelling en de kwaliteit van de producten opgelegde
criteria;
de verantwoordingsstukken in verband met de steunaanvragen na te gaan,
ook op hun volledigheid;
me er bij de onderwijsinstellingen van te verzekeren dat ik ben gekozen in
overeenstemming met de regels van overheidsopdrachten;
gedurende ten minste vier jaar vanaf de indiening van de steunaanvraag alle
verantwoordingsstukken bij te houden, zoals leveringsbonnen, facturen en
schuldvorderingen met betrekking tot de ingediende steunaanvragen;
het bedrag van de voor de producten ten onrechte ontvangen steun terug te
betalen als deze producten een andere bestemming hebben gekregen, als de
verbintenissen niet nageleefd werden of als niet voldaan werd aan de
toekenningsvoorwaarden van de steun;
via het AE-03 formulier de administratie op de hoogte te brengen van elke
gegevenswijziging uit dit aanvraagformulier;
elke controle waartoe de bevoegde overheid besluit, te aanvaarden, in het
bijzonder betreffende het ter beschikking houden van verantwoordingsstukken,
het nazicht van de registers en de controles ter plaatse;
de richtlijnen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te respecteren;
een register bij te houden waarin met name worden vermeld: de zuivelproducent
en/of de groenten- en fruitkweker, de naam en het adres van de ondersteunde
onderwijsinstellingen en de aan die instellingen verkochte hoeveelheden groenten,
fruit en/of zuivelproducten;
bij deze verbintenis een lijst te voegen van de eventuele onderaannemers, met
vermelding van hun naam en adres (natuurlijke en rechtspersonen).
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Gedaan te ...............................................................; Datum: ……… /……../ 20……………
Naam, voornaam en handtekening van de leverancier aanvrager:

Naam:…………………………….
Voornaam:……………………….
Handtekening:

Stempel van de instelling die een erkenning aanvraagt:
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