
Gegevens van de landbouwer

Controleer uw gegevens en bezorg uw eventuele verbeteringen aan het Agentschap voor Landbouw en 
Visserij (ALV).

Neem bij een geplande overlating of een stopzetting van de exploitatie vooraf contact op met het ALV. Zolang u de overlating 
niet bij het ALV gemeld hebt, blijven alle rechten en plichten in het kader van het Mestdecreet verbonden aan de overlater.
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landbouwernummer

exploitantnummer

exploitatienummer

naam landbouwer

straat en nummer exploitatie

postnummer en gemeente exploitatie

Aanvraag tot correctie met betrekking tot 
de kennisgeving van de nieuwe 
afbakeningen kwetsbaar gebied natuur 
door gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen

CD MB 2009-03-27

In te vullen door de 
Mestbank

ontvangstdatum
VLM Antwerpen - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals 
Els Daemen - tel.: 014 25 83 04 - els.daemen@vlm.be

VLM Limburg - Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt 
Dirk Massa - tel.: 011 29 87 04 - dirk.massa@vlm.be

VLM Oost-Vlaanderen - Ganzendries 149, 9000 Gent 
Johan Vermeer - tel.: 09 248 55 70 - johan.vermeer@vlm.be

VLM Vlaams-Brabant - Diestsevest 25, 3000 Leuven 
Guy Germanes - tel.: 016 31 18 12 - guy.germanes@vlm.be

VLM West-Vlaanderen - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
Sébastien Janssens - tel.: 050 45 81 18 - sebastien.janssens@vlm.be
Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur  na de middag volgens afspraak

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u bij de Mestbank een aanvraag tot correctie indienen als u bezwaar hebt tegen de toewijzingen die de 
Mestbank heeft gedaan voor de afbakeningen kwetsbaar gebied natuur door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. U 
hoeft dit formulier alleen in te vullen en aan de Mestbank te bezorgen als u niet akkoord gaat met de toewijzingen van de 
Mestbank.
Waartegen kunt u bezwaar indienen?
U kunt tegen de volgende toewijzingen bezwaar indienen:
- tegen de ligging van één of meer percelen in de vermelde GRUP als u van mening bent dat de toewijzing onterecht is
- tegen de toegekende biologische waardering voor graslandpercelen die geclassificeerd zijn als waardevolle graslanden 

(code kwetsbaar gebied natuur = GGN of GGI)
- tegen de eventuele toekenning van een huiskavel.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier binnen 30 dagen na de kennisgeving aangetekend naar de Mestbank in uw provincie. De adresgegevens 
vindt u bovenaan op dit formulier.
Bij wie kunt u terecht voor meer informatie over deze aanvraag?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Mestbank in uw provincie. De contactgegevens vindt u bovenaan op dit 
formulier.

Aanvraag tot correctie met betrekking tot de kennisgeving van de nieuwe afbakeningen kwetsbaar gebied natuur door GRUP's 
- -
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Inhoud van het bezwaar

Waartegen wilt u een bezwaar indienen?

U mag meer dan één hokje aankruisen.
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tegen de ligging van het perceel in de vermelde GRUP. 

tegen de biologische waardering van het graslandperceel. 

tegen de toekenning van een huiskavel. 

perceelsnummer 
VA08

identificatie 
referentieperceel

code groep natuur onderwerp van bezwaar: niet akkoord met

ligging van perceel 
in GRUP

biologische waardering 
van perceel

Kruis in de kolom 'onderwerp van bezwaar' de toewijzingen aan waarmee u niet akkoord gaat.3

Ga naar vraag 3.

Ga naar vraag 3.

Ga naar vraag 4.

naam GRUP:

Definieer uw huiskavel als de groep percelen met de perceelsnummers van uw de verzamelaanvraag 2008, 
bijvoorbeeld 3-12-15.
Voeg bij uw aanvraag een kopie van het fotoplan van de vermelde verzamelaanvraag met de intekening van uw huiskavel.
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....................................................................................................................................................................................................................

Ondertekening

Ik verklaar dat ik niet akkoord ga met de toewijzingen die Mestbank gedaan heeft inzake het kwetsbaar gebied natuur 
door GRUP's voor één of meer percelen.

5

datum

handtekening

dag maand jaar

..........................................................................................................................................

Vul de onderstaande verklaring in.

Aanvraag tot correctie met betrekking tot de kennisgeving van de nieuwe afbakeningen kwetsbaar gebied natuur door GRUP's 
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