
 

 Toekenning van een volmacht voor het 
Mestbankloket 

VLM-MB-13-10-24 

 

  
VLM Regio West: 

- Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 
Tel. 050 45 90 11 – Fax 050 45 81 98 – identificatie.west@vlm.be 

- Ganzendries 149, 9000 Gent 
Tel. 09 244 85 40 – Fax 09 244 85 98 – identificiate.west@vlm.be 

VLM Regio Oost: 

- Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven 
Tel. 016 66 52 75 – Fax 016 66 52 98 – idenificatie.oost@vlm.be 

- Cardijnlaan 1, 2200 Herentals 
Tel. 014 25 83 88 – Fax 014 25 83 98 – identificatie.oost@vlm.be 

- Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt 
Tel. 011 29 87 37 – Fax 011 29 87 98 – identificatie.oost@vlm.be 

 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier verleent u als volmachtgever een volmacht aan een persoon of organisatie (= de volmachthouder) voor 
het gebruik van het Mestbankloket.  

Aan wie bezorgt u dit formulier? 

Stuur dit formulier naar de Mestbank in uw provincie. De contactgegevens vindt u bovenaan op dit formulier. U kunt dit 
formulier ook faxen of e-mailen. 

 

 In te vullen door de volmachtgever 

 
1 Vul uw gegevens in. 

Als uw bedrijf het statuut van een rechtspersoon heeft, vult u de naam in van de rechtspersoon. Als u uw bedrijf uitbaat 
als natuurlijk persoon, vult u uw eigen naam in. 

 
 landbouwernummer of uitbatersnummer       

  
 naam landbouwer of uitbater       

straat en nummer landbouwer of uitbater       

postnummer en gemeente landbouwer of uitbater       

 
2 Kruis aan voor welke handelingen op het Mestbankloket u een volmacht aan de volmachthouder wilt 

geven. 
U kunt meer dan één hokje aankruisen.  

 
  mestbankgegevens: raadplegen van de gegevens van mijn bedrijf via het Mestbankloket 

  mestbankaangifte: indienen van de mestbankaangifte voor elke exploitatie of elke uitbating van mijn bedrijf 

  mestverwerkingscertificaten: verhandelen van mestverwerkingscertificaten die aan mijn bedrijf zijn toegekend. 

U mag deze mogelijkheid alleen aankruisen als u de contactpersoon bent voor uw bedrijfsgroep of als u uitbater bent 
van een mestbewerkings- of verwerkingsinstallatie.  

  nitraatmeldpunt: melding van aanwezigheid bij staalname, melding van band- of rijbemesting, of melding van 

onregelmatigheden bij staalname 

  derogatie: aanvragen van derogatie voor mijn bedrijf 

  burenregeling: melding vervoer in het kader van een burenregeling 

 
3 Hebt u voor de handelingen die u bij vraag 2 hebt aangekruist, vroeger al een volmacht gegeven aan een 

andere volmachthouder?  

  ja, en die andere volmachthouder mag die handelingen ook nog uitvoeren. 

  ja, en die andere volmachthouder mag die handelingen vanaf nu niet meer uitvoeren. 

  nee 
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4 Vul in voor welke termijn u een volmacht wilt geven. 

 begin  onmiddellijk 

   vanaf: dag     maand     jaar          

  einde  onbepaald 

   tot en met: dag     maand     jaar          

 

 In te vullen door de volmachthouder 

 
5 Is de volmachthouder een onderneming of een natuurlijk persoon? 

Een natuurlijk persoon is iedereen die handelt in eigen naam en niet in naam van een onderneming. Alleen personen met 
de Belgische nationaliteit of Belgische ondernemingen kunnen als volmachthouder optreden. 

  een natuurlijk persoon. Ga naar vraag 6. 

  een onderneming. Ga naar vraag 7. 

 
6 Vul de gegevens van de natuurlijke persoon in.  

Ga daarna naar vraag 8. 

 
 rijksregisternummer       

 voor- en achternaam        

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 
7 Vul de gegevens van de organisatie in. 

De officiële benaming en het adres moeten overeenstemmen met de gegevens in de statuten of in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO). 

 
 ondernemingsnummer       

 officiële naam       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 

 Ondertekening door de volmachtgever en de volmachthouder 

 
8 Vul de onderstaande verklaring in. 

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

 
 datum  dag     maand     jaar          dag     maand     jaar          

 
 

handtekening              

 
voor- en 

achternaam               
 


