CD MB-2012-04-17

Aanvraag om dierlijke mest uit te voeren
In te vullen door de
Mestbank

Vlaamse Landmaatschappij
Mestbank
Gulden Vlieslaan 72
1060 BRUSSEL

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier dient u als erkende mestvoerder bij de Mestbank een aanvraag in om onbewerkte dierlijke mest vanuit het
Vlaamse Gewest uit te voeren naar andere landen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier in drievoud naar de Mestbank. U vindt het adres bovenaan op dit formulier.

Gegevens van de erkende mestvoerder
1 Vul uw gegevens als mestvoerder in.
uitbatingsnummer

E M .

.

-

naam uitbater
straat en nummer uitbating
postnummer en gemeente uitbating
Gegevens van de aanbieder van de meststoffen
2 Vul de gegevens in van de aanbieder van de meststoffen.
Als er verschillende aanbieders zijn, moet u hun gegevens in een aparte lijst opnemen en bij dit formulier voegen.

exploitantnummer of uitbatersnummer
exploitatienummer of uitbatingsnummer
naam exploitant of uitbater
straat en nummer exploitatie of uitbating
postnummer en gemeente exploitatie of
uitbating
Gegevens van de afnemer van de meststoffen
3 Vul de gegevens in van de afnemer van de meststoffen.
Als er verschillende afnemers zijn, moet u hun gegevens in een aparte lijst opnemen en bij dit formulier voegen.

voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
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Gegevens van de uitgevoerde mest
4 Vul de mestsoort, de mestcode en de hoeveelheid mest in.
mestsoort
mestcode
hoeveelheid

ton

5 Vul in voor wie de mest bestemd is.
gebruiker
mestverzamelpunt
exploitatie voor bewerking of verwerking met erkenningsnummer (EG) 1069/2009

6 Vul de bestemming van de mest in
Duitsland
Frankrijk
Nederland
ander land:

7 Vul de periode van uitvoer in.
van

dag

maand

jaar

tot en met

dag

maand

jaar

Administratiekosten
8 Per aanvraag betaalt u een bedrag van 7,50 euro als aandeel in de administratiekosten.
Stort dat bedrag op rekeningnummer BE45 3751 1172 5689 van de Vlaamse Landmaatschappij. De BIC-code voor dat
rekeningnummer is BBRUBEBB.
Als reden voor de betaling vermeldt u: 'Aanvraag mestuitvoer'. Voeg het betalingsbewijs bij deze aanvraag.

Bij te voegen bewijsstukken
9 Voeg bij dit formulier de bewijsstukken die in de onderstaande aankruislijst staan.
het betalingsbewijs
de veterinaire toestemming van het land van bestemming
een lijst van de aanbieders en de afnemers. U hoeft die lijst alleen bij te voegen als er meer dan één aanbieder of
afnemer is.
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Ondertekening
Ondertekening door de erkende mestvoerder
10 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voor- en achternaam
Ondertekening door de afnemer van de meststoffen
11 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn

datum

dag

maand

jaar

handtekening

voor- en achternaam
Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
12 Als de Mestbank uw aanvraag beoordeelt, noteert ze de beslissing op dit formulier in de rubriek Beslissing van de
Mestbank. De Mestbank bezorgt u die beslissing nadat ze uw aanvraag heeft ontvangen.
De Mestbank geeft haar goedkeuring per land van bestemming voor maximaal één kalenderjaar. De erkende mestvoerder
en de afnemer ontvangen elk een exemplaar met de beoordeling van de Mestbank. De Mestbank bewaart het derde
exemplaar.
Als u onbewerkte dierlijke mest wilt uitvoeren naar andere landen, moet u beschikken over een goedkeuring op veterinair
gebied in het land van bestemming. De Mestbank baseert haar beslissing immers op die toestemming. U moet dan (een
kopie van) die goedkeuring bij dit formulier voegen.

13 U mag de uitvoer van meststoffen pas aanvangen vanaf de datum van goedkeuring en onder de voorwaarden die in de
beoordeling van de Mestbank vermeld staan. De goedgekeurde aanvraag moet tijdens het transport in het voertuig
aanwezig zijn. U moet het uitvoernummer ook steeds op de mestafzetdocumenten vermelden.
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Beslissing van de Mestbank
14 Beoordeling van de aanvraag.
De Mestbank keurt uw aanvraag goed.

uitvoernummer
voorwaarden
De Mestbank keurt uw aanvraag af.

reden
15 Ondertekening van de beslissing.
datum

dag

maand

handtekening

voor- en achternaam Ria Gielis
functie afdelingshoofd Mestbank

jaar

