
  
 

 

 
 

Randweg 14 

Postbus 1115 

8300 BC Emmeloord 

www.nak.nl 

E-mail: nak@nak.nl 

KvK nr. 41046731 

BIC: RABONL2U 

IBAN: NL75RABO0346527422 

BTW nr.: NL0029.73.169.B01 

 

AANVRAAG ONTHEFFING SNIJMAÏSTEELT 
(art. 30-33 van de regeling Plantgezondheid) 

 

 

 

ALGEMENE GEGEVENS (s.v.p. in blokletters) 

 

Teler- Klantnummer: ___________________________________ KVK nummer: ________________________ 
 

Naam aanvrager: ___________________________________________________________________________  

     

Adres:                  ____________________________________________________________________________  

     

Postcode:            _____________________________ Woonplaats: ____________________________________ 
 

Telefoon (Vast):    _____________________________ (Mobiel): ______________________________________ 

 

E-mail:                  ____________________________________________________________________________ 
 

GEGEVENS PERCEEL / TEELTVERBOD 
 

correspondentienummer: KC-_____________ 
 

Bent u naast gebruiker, ook de eigenaar van het perceel?            Ja   Nee, eigenaar is: 
 

Naam:                  ___________________________________________________________________________  
     
Adres:                  ____________________________________________________________________________  

    

Postcode:            _____________________________ Woonplaats: ____________________________________ 
 

VERKLARING 
 

Hierbij verklaar ik aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
 

Op het perceel is bij de laatste inspectie geen knolcyperus aangetroffen. Ik beschik over een verklaring van de NAK 

waaruit blijkt dat er 1 of 2 knolcyperusvrije jaren zijn vergaard (s.v.p. niet meesturen). 

Op het perceel is bij de laatste inspectie een lichte besmetting (<1 of 1-10 knolcyperusplant zonder pitjes per are) 

aangetroffen. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u navragen bij de NAK (0527-635 350 of teeltvoorschriften@nak.nl). 

Op het perceel is in 2021 of 2022 voor het eerst een teeltverbod opgelegd en dit betreft de eerste aanvraag. 
Het perceel is minimaal 2 jaar (2021 en 2022) in gebruik als grasland en dit gewas  is/wordt gescheurd voor de beoogde 

snijmaïsteelt. 
 

   Let op: u bent reeds verplicht om knolcyperus te bestrijden en machines en werktuigen te reinigen (ook loonwerkers). 
 

AANVRAAGKOSTEN 
 

De kosten voor de behandeling van de aanvraag bedragen € 258,25 (excl. BTW)  
Hiervoor ontvangt u separaat een factuur. 
 

ONDERTEKENING 
 

Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: _____________________ Handtekening: ___________________________________ 

- Lees eerst de begeleidende brief en de eventuel e toelichting. 

- Het aanvragen van een ontheffing moet worden gedaan door de gebruiker van het perceel, dus 
degene die het perceel opgeeft bij de RVO. 

- De aanvraag moet vóór 30 april van het jaar waarin de snijmaïs wordt geteeld worden ingediend. 
- De ontheffing blijft geldig voor zolang aan de voorwaarden wordt voldaan en uiterlijk tot het 

teeltverbod wordt opgeheven. 

Dit formulier opsturen naar: 
NAK 
t.a.v. Afdeling Teeltvoorschriften 
Postbus 1115 
8300 BC  EMMELOORD 

teeltvoorschriften@nak.nl 


