Kunstmestregister: aankoop en gebruik
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VLM Regio West
- West-Vlaanderen: Velodroomstraat 28, 8200 Brugge − T 050 45 91 21 – aangifte.west@vlm.be
- Oost-Vlaanderen: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent - T 09 248 56 36 –
aangifte.west@vlm.be
VLM Regio Oost
Antwerpen en Vlaams-Brabant: Cardijnlaan 1, 2200 Herentals − T 014 25 83 50 – aangifte.oost@vlm.be
Limburg: Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt − T 011 29 88 35 – aangifte.oost@vlm.be
Bezoekuren: volgens afspraak
Waarvoor dient dit register?
Met dit kunstmestregister kan de Mestbank het kunstmestgebruik op een landbouwbedrijf opvolgen.
Kunstmest is elke stof die stikstof- of fosforverbindingen bevat en op het land wordt gebruikt ter bevordering
van de gewasgroei, en die met een industrieel proces vervaardigd werd, met inbegrip van het
ammoniumsulfaat uit spuiwater.
Wie vult dit register in?
Elke landbouwer die landbouwgrond gebruikt, moet een register bijhouden van de hoeveelheid kunstmest die
hij ontvangt en gebruikt. In dit register vragen we alle informatie op die zo’n register moet bevatten.
Alle percelen die u gelijkaardig bemest, mag u groeperen in uw register. Noteer wel duidelijk de
perceelsnummers in kwestie.
Vult u een volledig bemestingsplan en -register in, dan is het voldoende dat u uw kunstmestgebruik in dat
register noteert.
Wat moet u met dit register doen?
Zorg ervoor dat uw aankoop- en gebruiksregister op elk moment aanwezig is op uw bedrijf. Vanaf 1 juli 2020
moet u het aankoop- en gebruiksregister kunstmest digitaal bijhouden en doorsturen naar de Mestbank. Tot
dan hoeft u dit register niet op te sturen naar de Mestbank.
Waar vindt u meer informatie over dit formulier?
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Mestbank in uw regio. U vindt de
contactgegevens bovenaan dit formulier.

Gegevens van de landbouwer
landbouwernummer
naam landbouwer

naam van de kunstmest
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gegevens van de leverancier
hoeveelheid (kg
of liter)

GEBRUIK KUNSTMEST
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bemestingsdatum
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jaar verzamelaanvraag
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