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VOORWAARDEN EQUIVALENTE MAATREGEL ‘NIET-
NITRAATGEVOELIGE HOOFDTEELTEN OP 80% VAN HET 
BOUWLAND’ 

Landbouwers die deze equivalente maatregel aanvragen en voldoen aan de voorwaarden, zijn vrijgesteld van 
de gebiedsgerichte maatregelen ‘Verstrengde bemestingsnormen’ en ‘Verplichte inzaai vanggewassen’ in de 
gebiedstypes 2 en 3.   
 
Aan het toepassen van de equivalente maatregel ‘Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het 
bouwland’ zijn een aantal voorwaarden verbonden. Lees de voorwaarden goed om de equivalente maatregel 
goed toe te passen en om sancties te vermijden. 

AANVRAAG 

De aanvraag van de equivalente maatregel ‘Niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’ 
doet u online op het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht, uiterlijk op 30 april 2022.  
 
Door die aanvraag te doen, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor de equivalente maatregel.  
 
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.  
 
Specifiek voor deze equivalente maatregel mag u voor 2022 ook geen beheerovereenkomst Waterkwaliteit 
hebben afgesloten. 
 
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 kan de equivalente maatregel ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’ niet 
combineren met andere equivalente maatregelen. 
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NA TE LEVEN VOORWAARDEN  

 
– U verbouwt in 2022 op minimaal 80% van de tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland1 (met 

inbegrip van tijdelijk grasland en over de gebiedstypes 0, 1, 2 en 3 heen) een niet-nitraatgevoelige teelt als 
hoofdteelt. U verbouwt minimaal drie verschillende niet-nitraatgevoelige hoofdteelten, die elk minimaal 
5 % van het bouwlandareaal omvatten. De lijst van de niet-nitraatgevoelige teelten is terug te vinden in de 
teelttabel op de website van de VLM onder de rubriek Gebiedsgerichte maatregelen > Verplichting tot het 
inzaaien van vanggewassen. 

– U laat op eigen kosten en in eigen opdracht 1 perceel bemonsteren voor een nitraatresidubepaling. De 
Mestbank duidt het perceel aan dat moet bemonsterd worden.  

 

SANCTIES EN GEVOLGEN 

Voor het niet naleven van de equivalente maatregel wordt een administratieve geldboete opgelegd van 1000 
euro vermenigvuldigd met het volledige doelareaal in het kader van de gebiedsgerichte maatregel ‘Verplichte 
inzaai vanggewassen’, plus een administratieve geldboete van 5 euro per kg werkzame N die teveel werd 
opgebracht in het kader van de gebiedsgerichte maatregel ‘Verstrengde bemestingsnormen’. 

Als u niet aan de voorwaarden van de equivalente maatregel voldeed, dan kunt u het volgende jaar ook geen 
equivalente maatregel aanvragen. U kunt trouwens het volgende jaar ook geen equivalente maatregel 
aanvragen bij een overschrijding van de eerste drempelwaarde bij de nitraatresidubepaling.  

 
Wilt u uw aanvraag Equivalente maatregel ‘niet-nitraatgevoelige hoofdteelten op 80% van het bouwland’ 
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.  
 

 
1 De tot het bedrijf behorende oppervlakte bouwland: bouwland dat op 1/1 tot het bedrijf behoort.  
Bouwland: landbouwgrond waar de hoofdteelt geen blijvende teelt, geen meerjarige teelt of geen blijvend grasland is; geen 
landbouwgrond waarop de teelt gebeurt onder overkapping, op groeimedium of in containers; geen begraasde niet-landbouwgrond 
met overeenkomst, geen volkstuinpark, geen onverharde landingsbaan, geen veiligheidszone of geen vliegveld 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/gebiedsgerichte_maatregelen/verplichte_vanggewassen/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/gebiedsgerichte_maatregelen/verplichte_vanggewassen/Paginas/default.aspx
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