CD MB- 2013-03-27

Aanvraag van een vrijstelling van de
aangifteplicht
VLM Regio West - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
Tel. 050 45 81 56 - Fax 050 45 81 98
VLM Regio West - Ganzendries 149, 9000 Gent
Tel. 09 244 85 40 - Fax 09 244 85 98
VLM Regio Oost - Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven
Tel. 016 66 52 75 - Fax 016 66 52 98
VLM Regio Oost - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
Tel. 014 25 83 88 - Fax 014 25 83 98
VLM Regio Oost - Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 87 37 - Fax 011 29 87 98
Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur  na de middag volgens afspraak

In te vullen door de
Mestbank

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u aan de Mestbank om uw bedrijf vanaf een bepaald productiejaar vrij te stellen van de aangifteplicht in kader van het Mestdecreet. U verklaart met dit formulier dat u voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling.
Hoe gaat het verder met uw aanvraag?
De Mestbank gaat na of uw verklaring hieronder overeenstemt met de registratie van uw percelen op uw verzamelaanvraag, die u hebt ingediend of nog zult indienen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).
De Mestbank brengt u per brief op de hoogte van de beslissing van uw aanvraag.
Vanaf welk productiejaar kunt u vrijstelling van de aangifteplicht vragen?
De vrijstelling van de aangifteplicht kan starten vanaf het productiejaar waarin u voor het volledige jaar voldoet aan de
voorwaarden.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier op naar de Mestbank in uw provincie. De adresgegevens staan bovenaan op dit formulier.

Gegevens van de landbouwer
landbouwernummer

.

.

-

naam landbouwer
straat en nummer landbouwer
postnummer en gemeente landbouwer
Ondertekening
Ik verklaar op erewoord dat mijn bedrijf, dat uit één of meer exploitaties bestaat, op elk moment voldoet aan alle
onderstaande voorwaarden:
 De oppervlakte landbouwgrond in Vlaanderen die tot mijn bedrijf behoort, bedraagt minder dan 2 ha.
 Mijn bedrijf heeft een jaarlijkse productie aan dierlijke mest in Vlaanderen die kleiner is dan 300 kg P2O5.
U vindt de gegevens over de productie van P2O5 per diersoort in de brochure Normen en richtwaarden (www.vlm.be).
 Mijn bedrijf heeft een oppervlakte groeimedium in Vlaanderen van minder dan 50 are.
Groeimedium wordt in de tuinbouw gebruikt als voedingsbodem voor het telen van planten zonder landbouwgrond.
Ik vraag een vrijstelling van aangifteplicht aan vanaf het productiejaar
Zodra mijn bedrijf niet meer voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zal ik dat melden aan Mestbank.

datum
handtekening
voor- en achternaam

dag

maand

jaar

