
 

 Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een 
financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse 

MB-150714 

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

 VLM Regio West: 
- Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 

T 050 45 91 21 – analyse.west@vlm.be 
- Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent 

T 09 248 56 36 – analyse.west@vlm.be 
 
 
Bezoekuren: volgens afspraak 

VLM Regio Oost: 
- Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven 

T 011 29 87 63 – analyse.oost@vlm.be 
- Cardijnlaan 1, 2200 Herentals 

T 014 25 83 81 – analyse.oost@vlm.be 
- Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 

T 011 29 87 63 – analyse.oost@vlm.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u bij de Mestbank een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor een of meer percelen, op basis van 
bodemanalyses (plantbeschikbaar fosfaat).  

De bodemanalyse mag maximaal vijf jaar oud zijn voor de classificatie, te tellen vanaf het jaar na de staalname.  

Voor de percelen waarvoor u uiterlijk op 31 augustus van een bepaald jaar een bodemanalyse indient, kent de Mestbank 
voor het jaar nadien een klasse toe op basis van de analyse. Voor de percelen waarvoor u na 31 augustus een 
bodemanalyse  voorlegt, geldt de overeenkomstige klasse pas vanaf het tweede jaar dat volgt op het jaar van de 
aanvraag. 

U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de gemaakte kosten van de fosfaatanalyses voor een of meer 
percelen, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:   

- Het bodemstaal is genomen in 2015 of later. 
- Het perceel wordt op basis van de bodemanalyse ingedeeld in klasse I of II en het perceel wordt op basis van de 

bodemanalyse minstens een klasse lager ingedeeld dan de klasse die van toepassing is.  
- Het perceel in kwestie moet in het jaar van de bodemanalyse aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van dat jaar.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 
Bezorg dit formulier samen met de gevraagde bewijsstukken aan de Mestbank in uw provincie. U vindt de adressen en 
e-mailadressen bovenaan op dit formulier. 

Hoe gaat het verder met uw aanvraag? 
Na de afhandeling zal de Mestbank u informeren over haar beslissing. 

Waar vindt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Mestbank in uw provincie of op www.vlm.be.   

 

 Gegevens van de landbouwer 

 
1 Vul uw gegevens in. 

U vindt het IBAN-nummer en de BIC-code op uw bankkaart: uw IBAN-nummer staat op de voorkant en begint met BE; 
uw BIC-code staat op de achterkant. 

 
 landbouwernummer       

 naam landbouwer of bedrijf        

straat en nummer        

postnummer en gemeente       

 telefoonnummer of gsm-nummer       

 e-mailadres       

 IBAN       

 BIC       
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2 Vul de gegevens in van de percelen waarvoor u een bodemanalyse indient. 
Neem de gegevens over uit de verzamelaanvraag waarop de analyse betrekking heeft. Als u voor meer dan acht 
percelen een vrijstelling wilt krijgen, dient u verschillende exemplaren van dit aanvraagformulier in. 

 
 jaartal van de 

verzamelaanvraag 
referentienummer van 
het perceel 

aangegeven oppervlakte in 
ha 

analysenummer 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 Bij te voegen bewijsstukken 

 
3 Voeg de onderstaande bewijsstukken bij uw aanvraag: 

- de fosfaatanalyses van de percelen waarvoor u een klassewijziging of een financiële tegemoetkoming aanvraagt. 
Vermeld op elke analyse een XY-coördinaat van het perceel, het unieke referentienummer van de verzamelaanvraag 
en het kalenderjaar van de verzamelaanvraag; 

- de intekening van de percelen op een kopie van de luchtfoto (bij voorkeur die van de verzamelaanvraag van het jaar 
waarop de analyse betrekking heeft). Schrijf op de kopie bij het betreffende perceel het referentienummer van het 
perceel dat u in de tabel bij vraag 2 ingevuld hebt. 

 

 Ondertekening 

 
4 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       
 
  


