Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland
Toelichting





Wij verwerken alleen volledige aanvragen.
U kunt percelen alleen aanmelden als u hier eigenaar van bent of als u een pachtcontract /
grondgebruikersverklaring voor de percelen heeft.
U kunt percelen met gewas op stam contracten niet aanmelden.
Een perceel is pas aangemeld als u een schriftelijke bevestiging van Skal heeft ontvangen.

Bij het aan- en/of afmelden van percelen moet u de volgende bijlagen mee sturen:
1. Volledig ingevuld formulier aan- en afmelden van percelen
2. Perceelskaarten (duidelijke kaart van Dienst Regelingen of een gelijkwaardige kaart aan
de hand waarvan de inspecteur het perceel makkelijk kan vinden. Op de kaart moeten
gegevens staan waarop de inspecteur zich kan oriënteren, bijv. straatnamen,
huisnummers, plaatsnamen).
Eventueel:
3. Als u het perceel overneemt van een andere geregistreerde, moet degene van wie u het
perceel overneemt dit perceel afmelden. Zolang wij deze afmelding niet ontvangen,
kunnen wij het perceel niet aan uw areaal toevoegen.
4. Als u in aanmerking wilt komen voor verkorting van omschakelingsperiode moet u
meesturen:
- een officiële verklaring van de terreineigenaar waarin hij verklaart dat 1. het perceel
onder de SNL-certificering valt en 2. het perceel minimaal 3 jaar niet is bemest met
niet toegestane meststoffen en er in deze periode geen gebruik is gemaakt van niet
toegestane bestrijdingsmiddelen. In de verklaring vermeldt hij tevens het nummer van
het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat.
- Een kopie van een geldig SNL-certificaat van de terreineigenaar.
5. Als het gaat om een kas waarvan de bodem minimaal twee jaar vloeistofdicht afgedekt is
geweest, stuurt u hiervan een verklaring en bewijs mee.



U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aan- en/of afmelding van uw
perceel/percelen.
De inspecteur voert bij het eerst volgende bezoek een fysieke inspectie uit op het nieuw
aangemelde perceel/de nieuw aangemelde percelen. Hij kan tijdens de inspectie de
pachtcontracten/gebruikersverklaringen inzien.
Bewaar een kopie van het formulier en de schriftelijke bevestiging Skal in uw
administratie.
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Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen
Skalnummer: ____023805____________________________
Naam:

____Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland_______

Aanmelding:
In te vullen door
Skal
Perceelsnummer

Oppervlakte
(ha.)

Neemt u het perceel over van een
geregistreerde, meld dan het
Skalnummer hieronder:

Ik vraag
verkorting
aan*
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/
/

Huidige teelt

Perceel is:
eigendom / gepacht /
in gebruik**
(gebruikersverklaring)

Startdatum

Verkorting
toegekend
Ja/nee/
n.v.t.

nee
nee
nee
nee
nee

* doorstrepen wat niet van toepassing is.
** u kunt percelen met gewas op stamcontracten niet aanmelden.

Vergeet niet een duidelijke perceelskaart mee te sturen!
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aan-en of afmelding van de percelen. Zonder schriftelijke bevestiging zijn de percelen niet aangemeld.
De inspecteur voert bij de volgende inspectie een controle uit op de aangemelde percelen en kan de contracten of gebruikersverklaringen inzien.
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Afmelding:
In te vullen
door Skal
Perceelsnummer

Oppervlakte
(ha.)

Status bij afmelding
(gangbaar, in
omschakeling of
biologisch)

Als een andere geregistreerde het perceel
overneemt, meld dan het Skalnummer
hieronder:

Huidige teelt

Datum afmelding

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:

Handtekening:_____________________________________

Vergeet niet een duidelijke perceelskaart mee te sturen!
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aan-en of afmelding van de percelen. Zonder schriftelijke bevestiging zijn de percelen niet aangemeld.
De inspecteur voert bij de volgende inspectie een controle uit op de aangemelde percelen en kan de contracten of gebruikersverklaringen inzien.
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