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VOORWAARDEN EQUIVALENTE MAATREGEL ‘AFVOER 
OOGSTRESTEN’ 

Landbouwers die deze equivalente maatregel aanvragen, kiezen ervoor om hun doelareaal te realiseren met 
percelen waarop ze de oogstresten afvoeren, in combinatie met percelen met de geldige gewascombinaties 
voor de gebiedsgerichte maatregel ‘Verplichte inzaai vanggewassen’.  
 
Aan het toepassen van de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’ zijn een aantal voorwaarden 
verbonden. Lees de voorwaarden goed om de equivalente maatregel goed toe te passen en sancties te 
vermijden. 
 

AANVRAAG 

De aanvraag van de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’ bestaat uit twee stappen:  
1. U dient een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 30 april 2022. De aanvraag doet u online op het 

Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht.  
Door die aanvraag te doen, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor de equivalente maatregel. 
Tegelijk wordt ook automatisch de equivalente maatregel ‘Aanvulling vanggewassen’ aangevraagd, zodat 
ook percelen die voldoen aan de reguliere vanggewasverplichting meetellen.  

 
2. U duidt in de verzamelaanvraag de percelen aan waarop u de equivalente maatregel zult toepassen, 

uiterlijk op 30 april 2022. Alleen de tot het bedrijf behorende percelen bouwland, die in gebiedstype 2 of 
gebiedstype 3 liggen, komen in aanmerking. De aanduiding gebeurt in de kolom ‘gespecialiseerde 
productiemethode’ (code EQO). U mag voor elk perceel slechts 1 equivalente maatregel aanduiden. 

 
Voor een geldige aanvraag van de equivalente maatregel, mag u geen focusbedrijf met maatregelencategorie 
2 of 3 zijn. U mag ook geen vrijstelling hebben op basis van een bedrijfsevaluatie nitraatresidu. Bovendien 
moet u uw aangifteplicht tijdig vervullen: u moet de Mestbankaangifte uiterlijk op 15 maart en uw 
verzamelaanvraag uiterlijk op 30 april 2022 ingediend hebben. 
 
Landbouwers die kiezen voor een equivalente maatregel kunnen geen vanggewasovereenkomst sluiten, niet 
als aanbieder en niet als ontvanger. 
 

COMBINATIE MOGELIJK MET ANDERE EQUIVALENTE MAATREGELEN ? 

U kunt de equivalente maatregel ‘Afvoer Oogstresten’ eventueel combineren met de equivalente maatregel 
‘inzaai onbeteelde stroken’ of/en ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’, maar niet 
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met de equivalente maatregel ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’. De equivalente 
maatregelen die u wilt combineren, moet u elk apart aanvragen op het Mestbankloket. 
Let wel, voor elk perceel mag u slechts 1 equivalente maatregel aanduiden op de verzamelaanvraag. 
 

ALGEMENE VOORWAARDE (INVULLING VANGGEWASVERPLICHTING VIA 
EQUIVALENTE MAATREGEL) 

U moet uw doelareaal realiseren via de equivalente maatregel. Dat wil zeggen dat uw gerealiseerde areaal 
groter dan of gelijk aan het doelareaal moet zijn. 
 
Uw gerealiseerde areaal is de som van: 

- het areaal in gebiedstype 2 en 3 waarop u de vanggewasbepalingen respecteert door vanggewassen of 
laag-risico nateelten in te zaaien in 2022 (= gebiedsgerichte maatregel ‘Verplichte inzaai 
vanggewassen’) 

en  
- “X” vermenigvuldigd met het areaal in gebiedstype 2 en 3 waarop u de equivalente maatregel ‘Afvoer 

oogstresten’ toepast en de voorwaarden correct naleeft. 
X = 0,5 voor percelen met een teelt uit ‘Gewasgroep 1’ (zie verder) 
X = 1 voor percelen met een teelt uit ‘Gewasgroep 2’ 
X = 1,5 voor percelen met een teelt uit ‘Gewasgroep 3’ 
X = 2 voor percelen met een teelt uit ‘Gewasgroep 4’ 
(bij meerdere teelten, wordt de laatste teelt onder de voorwaarden, weerhouden voor de 
bepaling van ‘X’; bij combinatieteelten telt de laagste ‘X’-waarde) 

Merk op:  
Eén hectare ‘Afvoer oogstresten’ met een teelt uit Gewasgroep 1, telt slechts mee voor 0,5 ha gerealiseerd 
areaal, terwijl één hectare ‘Afvoer oogstresten’ met een teelt uit Gewasgroep 2, 3 en 4 respectievelijk meetelt 
voor 1, 1,5 en 2 ha gerealiseerd areaal. 

NA TE LEVEN VOORWAARDEN OP DE PERCELEN 

Op de percelen die u in de verzamelaanvraag hebt aangeduid voor toepassing van de equivalente maatregel 
‘Afvoer oogstresten’, moet u de volgende voorwaarden naleven: 
– U verbouwt in 2022 op de aangeduide percelen een teelt uit 1 van de onderstaande groepen, die geoogst 

wordt na 15 september.  
• Gewasgroep 1: chrysanten, sla, spinazie, schorseneren, witloof, andijvie, koolraap, veldsla, raketsla 

of wortelen 
• Gewasgroep 2: aardbeien, ijsbergsla, prei, koolrabi, Chinese kool, voederbieten, stamslaboon, 

bladselder, bleekselder, rode biet, knolselder, knolvenkel, boerenkool, groene selder of venkel 
• Gewasgroep 3: suikerbieten, courgette, savooikool of witte kool 
• Gewasgroep 4: doperwten, rode kool, bloemkool, spruitkool of broccoli  
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Bij combinatieteelten is elke teelt van de combinatie een teelt uit 1 van de bovenstaande groepen, die 
geoogst wordt na 15 september. 

– Bij elke oogst na 15 september, verwijdert u zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de 7 dagen, de 
oogstresten van het perceel. Dat geldt zowel voor de oogst van een deel van het perceel als voor de oogst 
van het hele perceel.   
Binnen de 14 dagen na de afvoer van de oogstresten, mailt u naar oogstrest@vlm.be het perceelsnummer, 
de datum van de oogst, de datum van de afvoer van de oogstresten en de bestemming ervan. U moet bij 
die mail ook foto’s of een video voegen die de afvoer van het betreffende perceel bewijzen. U mag geen 
bodembewerking uitvoeren op het perceel gedurende 7 dagen na het versturen van de mail. De Mestbank 
kan eventueel ook een alternatieve meldingsprocedure voor de afvoer van de oogstresten voorzien, na 
communicatie met de betrokkenen. 

– U voert de oogstresten naar een vergunde verwerkingsinstallatie voor organisch materiaal of u gebruikt ze 
als veevoeder of voor een andere hoogwaardige toepassing. U kunt de oogstresten ook op het bedrijf 
composteren om ze ten vroegste het volgende kalenderjaar op landbouwgrond op te brengen als ‘andere 
meststof’, volgens de betreffende bepalingen van het Mestdecreet. De opslag van de oogstresten tot het 
moment van de opbrenging, gebeurt op een conforme manier zodat het afvalwater of de afvalsappen niet 
weglekken naar het oppervlakte- of grondwater. 

 

SANCTIES EN GEVOLGEN 

De sanctie is tweeledig.  
- Voor het niet naleven van de algemene voorwaarde (realiseren van het doelareaal via de equivalente 

maatregel) wordt een administratieve geldboete opgelegd van 1000 euro vermenigvuldigd met het 
volledige doelareaal. Zelfs als er een deel van het doelareaal werd gerealiseerd, wordt de boete toch 
vermenigvuldigd met het totale doelareaal.  
Percelen waarop u de voorwaarden niet naleefde, tellen niet mee voor het gerealiseerde areaal. 

- Als u op de aangeduide percelen niet aan alle voorwaarden van de equivalente maatregel voldeed, 
dan kunt u het volgende jaar geen equivalente maatregel aanvragen.  

 
Het is dus mogelijk dat u op perceelsniveau niet voldeed aan de voorwaarden en daardoor in het volgende jaar 
geen equivalente maatregelen kunt toepassen, terwijl u toch uw doelareaal gerealiseerd hebt en dus geen 
boete kreeg.  
Omgekeerd, als u aan alle voorwaarden op de aangeduide percelen voldeed, dan kunt u het volgende jaar 
opnieuw een equivalente maatregel aanvragen. Zelfs als u uw doelareaal niet kon realiseren met de 
equivalente maatregel en dus een boete kreeg.  
 
 
Wilt u uw aanvraag Equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’ intrekken? 
 
U kunt uw aanvraag nog intrekken tot uiterlijk 30 april 2022. Na 30 april kan uw aanvraag niet meer 
ingetrokken worden en moet u de voorwaarden van de equivalente maatregel naleven.  
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