A no.:

AANVRAAG ONTHEFFING VRUCHTWISSELINGSVOORSCHRIFTEN AARDAPPELEN 2020
-

Lees eerst de bijbehorende toelichting.

-

Dit aanvraagformulier zo vroeg mogelijk inleveren, bij voorkeur
6 weken vóór de vermoedelijke pootdatum.

-

Aanvragen na 1 mei 2020 ingediend, worden niet meer in
behandeling genomen.

-

Ontheffing is niet mogelijk voor de teelt van NAKpootaardappelen.

-

Voor de betaling van de kosten verbonden aan deze aanvraag,
ontvangt u separaat een factuur. Zie toelichting.

-

Dit aanvraagformulier geldt voor maximaal één
perceel(sgedeelte).

ALGEMENE GEGEVENS (s.v.p. in blokletters)
naam aanvrager: __________________________________________
adres:

__________________________________________

postcode:

_____________ woonplaats: ___________________

Dit formulier (incl. (kopie)kaart en
evt. bewijsstukken) opsturen naar:
NAK
T.a.v. Taakgroep AM
Postbus 1115
8300 BC EMMELOORD

telefoon (vast): _____________________ (mobiel): ___________________

BEDRIJFSGEGEVENS
Totale bedrijfsoppervlakte in 2020: ____________ ha, waarvan ____________ ha aardappelen (incl. ontheffing).

GEGEVENS VAN HET PERCEEL(SGEDEELTE) WAARVOOR ONTHEFFING WORDT GEVRAAGD (max. één perceel !)
X-Y coördinaat perceel(sgedeelte): X: ________ Y: _________
Oppervlakte perceel(sgedeelte): ________ ha, _________ are.
Het perceel(sgedeelte) volgens de voorschriften in de toelichting intekenen op een (kopie)kaart. (kaart bijvoegen)
De kaart is afkomstig van de hieronder aangekruiste organisatie en bevat de volgende kaart- of perceelskenmerken:
 de NVWA: Topografische kaart nr.: ___________________ perceelsnr.: _________.
 het Kadaster: Perceel kadastraal gemeente: __________________ sectie: ______________ nummer: _________.
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO / LNV-loket): perceelsnummer: ______. (evt. zelf nummer geven)
 overig (o.a. kavelkaart): perceelsnummer: ________. (evt. zelf nummer geven)
Welke gewassen werden de laatste vier jaren op het perceel geteeld:
2016: ______________ ha; 2017: _______________ ha; 2018: _______________ ha; 2019: _______________ ha.

REDEN WAAROM ONTHEFFING WORDT GEVRAAGD (zie toelichting)
 1. Oud grasland

1a) Het perceel was grasland sinds ______ en werd in ____________(mnd) ______ gescheurd.
1b) 1e aardappelteelt vond plaats in ______.

 2. Ruilverkaveling

2a) Aanvang verkavelingsproject in ______.
2b) Tijdelijke toewijzing in ___________: bewijs bijvoegen
2c) Definitieve toewijzing in ___________: bewijs bijvoegen
2d) Toelichten waarom ontheffing noodzakelijk is (z.o.z.).
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 3. Herindeling bedrijf

3a) Schets bijvoegen waarop de toestand vóór en na de herindeling is aangegeven.
3b) Toelichten waarom ontheffing noodzakelijk is (zie hieronder).

 4. Bijzondere situatie

 proefvelden: toelichten waarom ontheffing noodzakelijk is (zie hieronder).
 jonge of in te planten boomgaard: bewijs bijvoegen.
 onttrekking aan agrarisch gebruik: bewijs bijvoegen.
 rooien van een minimaal 8 jaar oude boomgaard: bewijs bijvoegen.
 aardappel als lokgewas (voorheen: vanggewas).


Op het betreffende perceel zijn 1 of meerdere besmetverklaringen AM door
de NVWA opgelegd. Het/De nummer(s) van de besmetverklaring(en)
is/zijn:
AM_______________, AM_______________, AM_______________,
AM_______________, AM_______________, AM_______________.
Toepassingsperiode:
 voorjaar (einddatum 21 juni)
 zomer (einddatum 1 september). Let op: deze toepassing is (nog) niet
geaccepteerd als officiële bestrijdingsmaatregel. Neem hiervoor eerst
contact op met de NVWA: (06) 51269257
Ik verzoek de NVWA deze aanvraag tevens als melding van een bestrijdingsmaatregel AM op besmet terrein in behandeling te nemen en mij goedkeuring te
verstrekken om met glyfosaat (o.a. RoundUp) het aardappelgewas te vernietigen. Ik
verklaar op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en het tarief dat de
NVWA hanteert voor het melden van bestrijdingsmaatregelen AM (zie www.nvwa.nl).



Op het bovengenoemde perceel rust geen AM besmetverklaring van de
NVWA.
Toepassingsperiode:
 voorjaar (einddatum 21 juni)
 zomer (einddatum 1 september).Ik verzoek de NVWA om de aanwijzing van
de directeur van de NPPO, om met glyfosaat (o.a. RoundUp) het aardappelgewas te
vernietigen, aan mij te verstrekken.

 anders, nl. ………………………: toelichten waarom ontheffing noodzakelijk is.
TOELICHTING WAAROM ONTHEFFING NOODZAKELIJK IS (alleen invullen bij reden 2, 3 of 4)
-

-

AANVRAAGKOSTEN
De kosten voor de behandeling van de aanvraag bedragen € 255,52. Hiervoor ontvangt u separaat een factuur.
ONDERTEKENING
Aldus naar waarheid ingevuld:
datum _________________________ handtekening __________________________________________
Aanvrager verleent tevens toestemming gegevens ter beschikking te stellen aan de NAK ten behoeve van controle-activiteiten.
Datum: 04 december 2020
Ref.: KH

