
 

 Toelichting bij de aangifte van de producent, invoerder of 
verkoper van diervoeders 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Tip: u kunt deze aangifte ook online indienen! 

  U kunt deze aangifte ook online indienen op www.mestbankloket.be. Eenmaal ingelogd op het aangifteloket, kiest u voor 
Aangifte > Invullen aangifte.  

 
 Wat is diervoeder? 

  Met diervoeder wordt iedere stof bedoeld die de nutriënten P2O5 of N bevat en die gevoederd kan worden aan een van de 
diercategorieën, vermeld in het Mestdecreet. 

 
 Wat houdt de aangifteplicht in? 

  U moet uw aangifte uiterlijk op 15 maart 2021 indienen bij uw provinciale dienst van de Mestbank. De Mestbank legt een 
administratieve boete van 250 euro op als u niet aan de aangifteplicht hebt voldaan. Als u binnen een periode van vijf jaar 
een tweede keer uw aangifte niet tijdig indient, wordt die boete verdubbeld tot 500 euro.  
Als u meent dat u niet aangifteplichtig bent of als u uw uitbating wilt stopzetten, noteert u dat in het vak Aanvullende 
inlichtingen. U hoeft deze aangifte dan alleen te ondertekenen en terug te sturen.  
In geval van stopzetting moet u ook het stopzettingsformulier invullen, ondertekenen en terugsturen. U vindt het 
stopzettingsformulier op www.vlm.be. Klik op Doelgroepen > Veevoedersector > Identificatie en stopzetting. U kunt ook 
vragen dat de Mestbank een formulier aan u bezorgt. In dat geval kruist u in het vak Aanvullende inlichtingen aan dat u 
een exemplaar van het stopzettingsformulier wilt ontvangen. 

 
 Hoe vult u dit formulier in? 

  Per uitbating vult u een apart formulier in. Een afschrift van de aangifte bewaart u op uw bedrijf. Extra exemplaren van dit 
aangifteformulier kunt u downloaden van www.vlm.be of aanvragen bij uw provinciale dienst van de Mestbank. 

 
 Toelichting bij vraag 3: afgeleverde diervoeders naar landbouwers in 2020 

  Lijst de afgeleverde diervoeders op per leveringsadres en per diersoort. Vanaf 2020 moet u voor de diersoorten pluimvee en 
varkens, ook de diercategorie bijhouden. Gebruik daarvoor de template die u terugvindt op www.vlm.be. Klik 
achtereenvolgens op Doelgroepen > Veevoedersector > Aangifte > Nieuwe lijst afgeleverde diervoeders vanaf 2020 > 
template.  
Tel alle geleverde voeders van eenzelfde diersoort of diercategorie op. Als u bijvoorbeeld op een leveringsadres zowel 
runder-, vleesvarkens- als zeugenvoeder levert, vult u drie regels in: één voor rundervoeder, één voor vleesvarkensvoeder en 
één voor zeugenvoeder.  
Gebruik de volgende codes voor de diersoorten: runderen = RU; varkens = VA; pluimvee = PL; paarden = PA; alle andere 
diersoorten = AN. 
Gebruik de diercategorieën die worden vermeld in de toelichting bij de template.  

Vraag altijd het beslag- en ondernemingsnummer van uw afnemer op, als u dat nog niet kent.  

Hieronder vindt u een voorbeeld: 
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 Hoe bezorgt u de lijst van afgevoerde diervoeders aan de Mestbank? 
  Bezorg de lijst van afgevoerde diervoeders aan de Mestbank op een van de onderstaande manieren:  

- Stuur de lijst via e-mail op naar aangifte.veevoeder@vlm.be.  
- Voeg de lijst op papier bij uw aangifte.  
Let op! Het is niet voldoende om alleen de lijst aan de Mestbank te bezorgen. U moet ook het aangifteformulier zelf 
invullen, ondertekenen en terugsturen. 

 

 Wat doet de Mestbank met uw aangiftegegevens? 
  Een van de doelstellingen van het Mestdecreet is de N- en P2O5-stromen binnen de landbouw in Vlaanderen in kaart te 

brengen. Op basis van de aangifte gaat de Mestbank de geleverde hoeveelheden N en P2O5 aan Vlaamse landbouwers na. 
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