
 

 
Aanvraag van de wijziging van de 
rundveebezetting in 2012 

 

 
 

  

VLM Regio West - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 
Tel. 050 45 82 07 - fax 050 45 81 98 

VLM Regio West - Ganzendries 149, 9000 Gent  
Tel. 09 244 85 19 - fax 09 244 85 98 

VLM Regio Oost - Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven   
Tel. 016 66 52 00 - fax 016 66 52 98 

VLM Regio Oost - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals  
Tel. 014 25 83 43 - fax 014 25 83 98 

VLM Regio Oost - Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt  
Tel. 011 29 87 04 - fax 011 29 87 98 

Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur  na de middag volgens afspraak 

In te vullen door de  
Mestbank 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u wijzigingen aan van de gemiddelde rundveebezetting van 2012 die op basis van de gegevens van 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ) berekend werd. 

Waar vindt u de gegevens van uw rundveebezetting van 2012? 

U vindt de gegevens van uw rundveebezetting op het Mest Internet Loket (MIL). In de loop van januari worden de definitieve 
gegevens ook opgeladen in uw aangifte op het e-loket van de Mestbank. 

Wanneer moet u dit formulier indienen? 

Stuur dit formulier mee met uw aangifte van productiejaar 2012. 

 

 Gegevens van de landbouwer 

 
1 Vul uw gegevens in. 

 
 landbouwernummer       .       .       -      

  
 beslagnummer       

 naam landbouwer       

straat en nummer landbouwer       

postnummer en gemeente landbouwer       

 

 Wijziging van de rundveebezetting 

 
2 Vul in de tabel op de volgende pagina de gegevens in die u wilt wijzigen. 

Houd rekening met de volgende principes: 

- Als u verschillende rundvee-exploitaties uitbaat die gekoppeld zijn aan eenzelfde beslag, moet u zelf het aantal dieren 
toewijzen aan elk van uw rundvee-exploitaties. 

- Als u in de loop van 2012 een exploitatie hebt overgenomen met runderen die in hetzelfde beslag zaten, moet u de dieren 
verdelen. Zowel de overnemer als de overlater tekenen voor akkoord. 

- U kunt runderen verschuiven binnen eenzelfde leeftijdscategorie.  
Melkkoeien of zoogkoeien die u in 2012 hebt afgemest, kunnen vanaf de datum van de laatste kalving ingedeeld worden 
bij de andere runderen.  

- Als u een opsplitsing meldt, zorg er dan voor dat het totale aantal runderen per leeftijdscategorie gelijk is aan het aantal 
dat op het MIL vermeld is.  
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 diercategorie oorspronkelijke 
rundveebezetting 
(volgens het MIL of in uw 
aangifte op het e-loket) 

overname, opsplitsing en/of verschuiving van 
de runderen over verschillende exploitaties 

exploitatienummer: exploitatienummer: 

            

exploitantnummer: exploitantnummer: 

            

naam exploitant: naam exploitant: 

            

 vervangingsvee jonger dan 1 jaar                   

 vervangingsvee van 1 tot 2 jaar                   

 melkkoeien                   

 mestkalveren                   

 mestvee jonger dan 1 jaar                   

 mestvee van 1 tot 2 jaar                   

 zoogkoeien                   

 andere runderen                   

 

 Bij te voegen bijlagen in geval van een verschuiving 

 
3 Maak een lijst van de melkkoeien of zoogkoeien die u verschuift naar andere runderen en voeg die lijst als bijlage bij dit 

formulier. U kunt ook gebruikmaken van de Lijst van melk- of zoogkoeien die naar andere runderen verschoven worden. U 
kunt die lijst downloaden van www.vlm.be. 

Vermeld voor elk rund de gegevens zoals in het voorbeeld hieronder.  

De Mestbank berekent op basis van de lijst het aantal melk- of zoogkoeien die van uw gemiddelde rundveebezetting 
verschoven kunnen worden en brengt u op de hoogte als het aantal dat u in vraag 2 hebt ingevuld, niet aanvaard kan 
worden. 

 
 werknummer van het rund bij DGZ laatste kalfdatum datum start afmesting 

 BE 5 4239 5875 12/04/2012 27/07/2012 

 BE 2 4539 2858 15/09/2012 15/09/2012 

 

 Ondertekening 

 
4 Vul de onderstaande verklaring in. 

Bij een opsplitsing van de runderen door een overname, moeten zowel de overlater als de overnemer dit formulier 
ondertekenen.  

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum dag     maand     jaar          dag     maand     jaar          

 
 handtekening 

 

  

             

 voor- en 
achternaam               

 

http://www.vlm.be/

