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Advies bij de validatie door het INBO van de gegevensinzameling VLM 

in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijziging in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

Nummer: maakt deel uit van INBO.A.2010.192 

Datum: xx/xx/2010 

Auteur(s):  

Contact: lieve.vriens@inbo.be 

Kenmerk aanvraag: e-mail op datum van 12 mei 2010 

Geadresseerden: 
 

VLM centrale directie 

t.a.v. Toon Denys 

Gulden Vlieslaan 72 

1060 Brussel 

toon.denys@vlm.be 

 

Cc: 
 

sabine.demulder@vlm.be; hilde.heyrman@vlm.be; 

ingrid.deveen@vlm.be 
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AANLEIDING 
 

De validatie is een stap in de procedure zoals opgesteld in de nota aan de regering en het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie (vermeld 

in artikel 41bis van het Mestdecreet van 22 december 2006) en betreffende wijziging van artikel 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 6 juni 2008 (betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van 

verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling). 

 

VRAAGSTELLING 
 

Aan het INBO wordt opgedragen om de attesten met de gegevens die door de deskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

ingezameld zijn in het kader van de verificatiecommissie te valideren. 

 

TOELICHTING 
 
In het advies A.INBO.2010.191 in bijlage wordt uitgelegd op welke wijze de validatie verloopt en waarop de gegevens in de conclusie 

betrekking hebben.  

 

CONCLUSIE 
 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 
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Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

 

 

  

Opmerkingen: 

 

 

 

datum validatie: gevalideerd door: 

 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  

 

BIJLAGE:  
 
Vriens L. en Paelinckx D. (2010). Advies betreffende de validatie door het INBO van de gegevensinzameling door de VLM 

in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijzing in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Advies Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, INBO.A.2010.191. 
 

 


