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Wat is een inscharingscontract
Met een inscharingscontract bewijst de inschaarder dat hij mest afzet. De houder van een perceel bewijst ermee dat hij
mest afneemt. De landbouwer die het perceel op 1 januari in gebruik heeft, heeft de bemestingsrechten op het perceel
voor het hele jaar. Daarom moet hij een inscharingscontract opmaken als de dieren van een andere landbouwer het
perceel begrazen.

Wie is de inschaarder
De inschaarder is de persoon die zijn dieren laat grazen op een perceel dat behoort aan de houder van het perceel. Als
de dieren afkomstig zijn van buiten Vlaanderen, moet de inschaarder zich eerst laten registreren als landbouwer voor er
een inscharingscontract kan worden afgesloten.

Wie is de houder van het perceel
De houder van het perceel is de persoon die de bemestingsrechten heeft op het perceel en die het perceel ter
beschikking stelt van de inschaarder. De houder van het perceel moet ervoor zorgen dat het perceel correct wordt
bemest. Het is dus nodig dat hij nadenkt over de bemesting op het perceel voordat hij een inscharingscontact sluit.
Mogelijk is er al bemest vóór de inscharingsperiode. Als hij daarna nog wil bemesten of als hij zelf ook bemesting door
beweiding wil toepassen, moet hij daar rekening mee houden.
Wie oordeelkundig wil bemesten, bemest niet meer dan de behoefte aan N en P 2O5 van het gewas.
Als de percelen buiten Vlaanderen liggen, moet u dat aanduiden op het inscharingscontract. Inscharing naar gronden in
Wallonië is alleen mogelijk als Wallonië (Office Wallon des Déchets) daarvoor de toestemming heeft gegeven
(dérogation) Meer informatie daarover vindt u op http://formowd.environnement.wallonie.be/welcome.jsp.
Voor inscharing buiten België is een toelating grensbeweiding van FAVV nodig. De toelating voor de grensbeweiding is
geldig voor één weideseizoen (van 15 maart tot en met 30 november). U moet uw aanvraag jaarlijks vernieuwen.
Meer informatie over de toelating grensbeweiding vindt u op http://www.dgz.be/nieuwsbericht/nieuwe-proceduregrensbeweiding-runderen-de-benelux-nederland-groothertogdom-luxemburg.

Hoe vult u de rubriek ‘Gegevens van de inscharing in’?
In de eerste kolom vult u de periode van de inscharing in. De begin- en einddatum moeten in hetzelfde kalenderjaar
vallen.
In de derde kolom vult u de diercategorieën in. U vindt die diercategorieën in de linkerkolom van de tabel die is opgenomen in de rubriek ‘Hoe behandelt de Mestbank uw inscharingscontract’?

Wanneer moet u uw inscharingscontract indienen?
Bezorg uw inscharingscontract aan de Mestbank op zijn vroegst op de begindatum van de inscharing en uiterlijk twee
weken na de begindatum. Als u het inscharingscontract later dan twee weken na de begindatum indient, kan de
Mestbank de inscharingsperiode beperken.
U kunt de inscharing ook online registreren via het Mestbankloket. De ene partij moet de inscharing aanmaken en de
andere partij moet de inscharing bevestigen. Daarna kan het registratiebewijs afgedrukt worden.
Ga als volgt te werk om het registratiebewijs te downloaden of af te drukken:
1) Meld u aan op het Mestbankloket met uw eID of token.
2) Klik door naar ‘Aanvoer en afvoer van mest’ > ‘Overzicht’ en kies het vervoerjaar.
3) Kies in de rubriek Aanvoer of Afvoer voor ‘Inscharing’.
4) Kies in het detailscherm bij het documentnummer voor ‘Registratie’. U krijgt nu een pop-upmelding te zien, waarbij
u de mogelijkheid krijgt om het registratiebewijs te openen of op te slaan.

5) Als u ‘Openen’ kiest, kunt u het registratiebewijs onmiddellijk afdrukken. Als u ‘Opslaan’ kiest, kunt u het
registratiebewijs gebruiken als digitaal document of op een later tijdstip afdrukken.

Hoe behandelt de Mestbank uw inscharingscontract?
De Mestbank registreert het inscharingscontract en kent het een inscharingsnummer toe. De Mestbank berekent de
hoeveelheid N en P2O5 die tijdens de begrazing door de dieren op het perceel terechtkomt op basis van de
uitscheidingscijfers in de onderstaande tabel. De inschaarder en de houder van het perceel kunnen het
inscharingsnummer en de berekende hoeveelheid N en P 2O5 raadplegen op het Mestbankloket. Vanaf 1 juli 2016 stuurt
de Mestbank het registratiebewijs niet meer op. De Mestbank houdt rekening met de netto-uitscheidingscijfers voor
stikstof.
De nettostikstofhoeveelheid bedraagt normaal gezien 85% van de brutostikstof. Bij bepaalde diercategorieën wordt er
een vast stikstofverlies in mindering gebracht bij de omrekening van de bruto-N naar de netto-N.
diercategorie
vervangingsvee jonger dan 1 jaar
vervangingsvee van 1 tot 2 jaar
melkkoeien
runderen jonger dan 1 jaar
runderen van 1 tot 2 jaar
zoogkoeien
andere runderen
struisvogels fokdieren
paarden meer dan 600 kg
paarden en pony’s van 200 tot 600 kg
paarden en pony’s minder dan 200 kg
geiten jonger dan 1 jaar
geiten ouder dan 1 jaar
schapen jonger dan 1 jaar
schapen ouder dan 1 jaar

uitscheidingscijfers
bruto-N (kg/dier per jaar)
33
58
111
22,30
58
65
77
18
65
50
35
4,36
10,50
4,36
10,50

netto-N (kg/dier per jaar)
28,05
49,30
94,35
18,96
49,3
55,25
65,45
13,42
54,54
42,53
30,43
2,97
7,19
3,3
8,75

P2O5 (kg/dier per jaar)
10
19,2
35,5
7
19,2
25
29,5
9,8
30
21
12
1,72
4,14
1,72
4,14

Hoe kunt u een inscharingscontract wijzigen?
Als u de inscharing niet of onvolledig uitvoert, laat dat dan zo snel mogelijk en uiterlijk 20 kalenderdagen na het einde
van de inscharing aan de Mestbank weten. Gebruik daarvoor het formulier Wijziging of annulering van een
inscharingscontract. U vindt dat formulier op de website van de Mestbank (www.vlm.be) of u kunt het verkrijgen bij de
Mestbank in uw provincie.
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