Let op!
Wij verwerken dit formulier automatisch. Vul het daarom met
blokletters en met een blauwe of zwarte pen in en zorg ervoor
dat u binnen de invulvakken
blijft. Aantekeningen
BE-volgNaambuiten de velden worden niet opgemerkt.
Als u opmerkingen
heeft, schrijf
nummer
subsidieregeling
die dan op een aparte bijlage!

Naam subsidieverlener

Ingangsdatum
subsidieverlening
(dd-mm-jj)

Eind datum
subsidiverlening
(dd-mm-jj)

Overeen
komstnumme

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

Melding
Grondontsmetting

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

• Met dit formulier meldt u een voorgenomen grondontsmetting.

als u deze compleet en op tijd (binnen de openstellingperiode)
• Het formulier en bijbehorende
moeten
ingevuld/ingetekend
sttu cdddecdddddesu
su kaart
su
su
su su cd
naar ons heeft toegestuurd. U ontvangt zo spoedig mogelijk
worden door de gebruiksgerechtigde.
bericht over de verdere afhandeling van uw aanvraag.
• Meer informatie vindt u op hetlnvloket.nl.
sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

• Of bel gratis met Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22.

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd

sttu cdddecdddddesu su su su su su cd
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In te vullen door de nVWA
Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.
Bij wijziging in uw relatiegegevens ● het formulier ‘Wijziging relatiegegevens’
nVWA-relatienummer:
[\\\\\\\\\\\]
Schrijf binnen de vakken. Aankruisrondjes geheel inkleuren.
sttttttttttttttu
of relatienummer: registratie in
‘Overeenkomst meerdere beheerders’
het bedrijfsregistratiesysteem:
1 Uw gegevens ingeval
de aanvraag door eenbij
rechtspersoon
wordt gedaanvan beheerders’
cde
cdddddddddde
een samenwerkingsverband
✓ ‘Borgstellingsovereenkomst
1.1 Vul hier de bedrijfsgegevens in van
de gebruiksgerechtigde
als dit een
KvK-nummer
[\\\\\\][\\]
Bij machtiging:
‘Machtiging
voor de PSAN/PSN’
cdddddddddddddde
rechtspersoon is.
Naam bedrijf
De gebruiksgerechtigde
eigenaar
of de een
of beheersinstelling
{||||||||||||||||}
Als isudevoor
de PSAN
‘Aanvraag
tot inrichtingssubsidie voor de PSAN’
Zie de toelichting.
Straatnaam
sttu -pachter.
sttu
eenheid/beheerseenheden
wilt
en huisnummer
{|||||||||||}[\\\]
inrichten:

6

stttu

sttu

su

Postcode en plaats
Als u subsidie voor andere
Telefoonnummer
regelingen ontvangt voor
de
voorkeur mobiel
cdddddde
beheerseenheden die bij
u heeft
aangevraagd:

[\\\\]{||||||||||}
een kopie
van deze subsidieverlening(en)

0
[\\\\\\\\]

sttttttttu
2.1 Vul hier de persoonlijke
in van
Burgerservicenummer
Als ugegevens
een kwaliteitsimpuls
voor
het formulier ‘Kwaliteitsimpuls’
de gebruiksgerechtigde
als dit eenwilt aanvragen:
BSN
[\\\\\\\]
weidevogels
natuurlijk persoonLet
is. op: vermeld op elke
Voorletters
sttttttttu
bijlage (volledig
De gebruiksgerechtigde
de eigenaar of de
invullen)
{||}
Tussenvoegsel		
{||}
hetisaanvraagnummer
van uw
pachter. Zie de toelichting.
aanvraag.
cdddddddddddddde
Achternaam
{||||||||||||||||}

2

Uw gegevens ingeval de aanvraag door een natuurlijk persoon wordt gedaan
SAN-FRM-001-1-2007

Geboortedatum
Straatnaam
en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
bij voorkeur mobiel

2 0
[] - [] - [\\]

{|||||||||||}[\\\]
[\\\\]{||||||||||}

0
[\\\\\\\\]
DR-nVWA-10/22972

3

3

2 van 2

Gegevens van het perceel

3.1 Wat is het x- en y-coördinaat van
het perceel? Zie de toelichting.

x- coördinaat [\\\\]

3.2 Vermeldt hier overige gegevens
van het perceel.
·	Wanneer de melding betrekking heeft
op meer dan één perceels-gedeelte
vermeldt dan de volgnummers hiervan
op de bij te voegen kaart
·	Eventueel extra gedeelten kunt u
opgeven op een bijlage of een kopie
van het formulier.

Volgnummer		
Gewasgroep waarvoor ontsmet wordt				
Oppervlakte in m²				
perceels-			
(zie de toelichting voor de keuze
gedeelte			
mogelijkheden)
																							
1
{||||||||
   [\\\\]
																							
2
{||||||||
   [\\\\]
																							
3				
{||||||||
[\\\\]

3.3 Betreft het een melding voor één of
meerdere perceelsgedeelten waarbij u
gebruik maakt van een regeling die
mogelijkheden biedt voor een
ontsmetting na een korter interval dan
5 jaar (voor veldonderzoek) of voor het
gebruik van een hoge dosering (0,07l/m2)
ter bestrijding van knolcyperus?

Perceelsgedeelte
1 				
2 				
3 				

3.4 Wordt de grondontsmetting toegepast
op een met aardappelmoeheid (AM)
besmetverklaard perceelsgedeelte en
wordt met dit formulier ook de melding
gedaan voor bestrijdingsmaatregel AM?

	Ja
Nee
			
>	Noteer hieronder de betreffende AM-besmetverklaringsnummers:

	Ja
	Ja
	Ja

y- coördinaat [\\\\]
Middel

Metamnatrium
Metamnatrium
Metamnatrium

Nee
Nee
Nee

>	Zo ja, dan moet een besmetverklaring van het PA (of een onderzoeksplan of proefontheffing) worden bijgevoegd.

[\\\\\\\\\\\]
[\\\\\\\\\\\]
[\\\\\\\\\\\]

4
4.1 Noteer hier de gegevens van de erkende
toepasser/loonwerker die de grond
ontsmetting gaat uitvoeren. Daarnaast
moet, bij benadering, de beoogde
toepassingsdatum worden genoteerd.
Zie de toelichting.

Gegevens toepasser
Naam

{||||||||||||||||}

Adres

{||||||||||||||||}

Postcode en plaats

[\\\\]{||||||||||}

Toepassingsdatum

5
5.1 Stuur het formulier en de kaart
volledig ingevuld en ondertekend naar:

2 0
[] - [] - [\\]

Ondertekening
Gebruiksgerechtigde verklaart hierbij het formulier en bijbehorende bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam

nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
Postbus 9102
6700 HC WAGENINGEN

{||||||||||||||||||}
Datum										
Handtekening

Maak een kopie voor uw eigen administratie.

[] - [] - [\\]

6
6.1

2 0

Ruimte voor opmerkingen aanvrager
{||||||||||||||||||||||}
{||||||||||||||||||||||}
{||||||||||||||||||||||}
{||||||||||||||||||||||}

