
Wijziging Regeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet

19 december 2003/Nr. TRC-
JZ/2003/10720
Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
Handelende in overeenstemming met de
Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de artikelen 52, aanhef en
onderdelen d, e en f en 53, aanhef en
onderdeel g, van de Meststoffenwet en
gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 5,
eerste lid, van het Besluit administratieve
verplichtingen Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel I
De Regeling administratieve verplichtin-
gen Meststoffenwet1 wordt als volgt
gewijzigd:

A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt de tekst na de
dubbele punt vervangen door:

bijlage 1E, indien het een dieradmini-
stratie betreft met betrekking tot het jaar
2003;

bijlage 1F, indien het een dieradmini-
stratie betreft met betrekking tot het jaar
2004;

bijlage 2E, indien het een grondadmi-
nistratie betreft met betrekking tot het
jaar 2003;

bijlage 2F, indien het een grondadmi-
nistratie betreft met betrekking tot het
jaar 2004.

In het derde lid wordt ‘opgenomen in
bijlage 1D, onderscheidenlijk 1E’ ver-
vangen door: opgenomen in bijlage 1E,
onderscheidenlijk 1F.

B
In de artikelen 3a en 3b, eerste lid, wordt
‘bijlage 3B’ vervangen door: bijlage 3C.

C
De bij de regeling opgenomen bijlagen
1D, 2D, 3B vervallen.

1. 

– 

– 

– 

– 

2. 

D
De bij deze regeling opgenomen ‘Bijlage
1F behorende bij artikel 2, eerste lid, van
de Regeling administratieve verplichtin-
gen Meststoffenwet’ wordt ingevoegd na
bijlage 1E.

E
De bij deze regeling opgenomen ‘Bijlage
2F behorende bij artikel 2, eerste lid, van
de Regeling administratieve verplichtin-
gen Meststoffenwet’ wordt ingevoegd na
bijlage 2E.

F
De bij deze regeling opgenomen ‘Bijlage
3C behorende bij de artikelen 3a en 3b,
eerste lid, van de Regeling administra-
tieve verplichtingen Meststoffenwet’
wordt ingevoegd na bijlage 2F.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst met uit-
zondering van de bijlagen, die ter inzage
worden gelegd bij de bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en bij het Bureau Hef-
fingen.

Den Haag, 19 december 2003.
De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman.

1 Stcrt. 1997, 247; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 4 november 2003 (Stcrt. 218).

Toelichting

In de Regeling administratieve verplich-
tingen Meststoffenwet zijn onder andere
voorschriften gegeven voor de wijze
waarop bedrijven de administratie van
het aantal dieren en de oppervlakte grond
moeten bijhouden op de zogenoemde

veesaldokaart en grondkaarten. De for-
mulieren daarvoor zijn opgenomen als
bijlage bij die regeling. De formulieren
worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Onderhavige regeling strekt ertoe de
veesaldokaart, de grondkaarten en de
diertelkaart voor 2004 vast te stellen. De
betrokken formulieren worden als bijla-
gen aan de Regeling administratieve
verplichtingen Meststoffenwet toege-
voegd. De wijziging heeft geen gevolgen
voor de administratieve lasten van het
bedrijfsleven.
   Bijlage 1F betreft de veesaldokaart
voor het jaar 2004 en bijlage 2F betreft
de grondkaarten voor het jaar 2004.
Bedrijven waarvan in het desbetreffende
kalenderjaar de gemiddelde veebezetting
niet groter is dan 2,5 grootvee-eenheden
per hectare van de tot het bedrijf beho-
rende oppervlakte landbouwgrond en
natuurbeherende organisaties als bedoeld
in artikel 3b van de regeling volstaan
met het bijhouden van de dieradministra-
tie gedurende het kalenderjaar op de
zogenoemde diertelkaart. Voor 2004
wordt de diertelkaart als bijlage 3C bij
deze regeling vastgesteld.
   De formulieren zijn verkrijgbaar bij het
Bureau Heffingen. De bijlagen worden
niet in de Staatscourant gepubliceerd
maar ter inzage gelegd bij de bibliotheek
van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en bij het
Bureau Heffingen.

De Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman.
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