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VOORWAARDEN EQUIVALENTE MAATREGEL ‘ADVIESSYSTEEM 
GROENTEN KNS’ 

Landbouwers die deze equivalente maatregel aanvragen, kiezen ervoor om hun doelareaal te realiseren met 
percelen met groenten van groep I, II en III waarop zij het adviessysteem KNS toepassen in combinatie met 
percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen.   
 
Aan het toepassen van de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ zijn een aantal voorwaarden 
verbonden. Lees de voorwaarden goed, want de sanctie bij het niet-naleven van een equivalente maatregel is 
zwaar. 
 

AANVRAAG 

De aanvraag van de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ bestaat uit twee stappen:  
1. U dient een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 mei 2020. Door die aanvraag te doen, verklaart u 

zich akkoord met de voorwaarden voor de equivalente maatregel. De aanvraag doet u online op het 
Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht.  

2. U geeft uw teeltplan correct aan in de verzamelaanvraag, inclusief de nateelten en inzaaiperiode voor de 
vanggewassen. De landbouwer die percelen aangeeft op 1 januari in gebiedstype 2 of 3 is verantwoordelijk 
voor de vanggewasverplichting.  

 
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 Mestbankaangifte uiterlijk op 15 maart en uw verzamelaanvraag uiterlijk op 15 mei 2020 ingediend 
hebben. 
 
Landbouwers die kiezen voor een equivalente maatregel kunnen geen vanggewasovereenkomst sluiten, niet 
als aanbieder en niet als ontvanger. 
 

NA TE LEVEN VOORWAARDEN 

– U bent een landbouwer die groenten van groep I, II of III verbouwt op percelen die u op 1 januari 2020 in 
gebruik hebt in gebiedstype 2 of 3. 

– Voor alle percelen met groenten van groep I, groep II of groep III, die u op 1 januari 2020 in gebruik hebt in 
gebiedstype 2 of 3 én waarop u de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ toepast, geldt: 
 U laat zich voor de bemesting begeleiden door een erkend praktijkcentrum en de 

bemestingsadvisering gebeurt volgens de bepalingen van hoofdstuk 3 ‘Het Duitse KNS-adviessysteem 
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(Kulturbegleitenden Nmin sollwerte-systeem bruikbaar maken voor toepassing in de Vlaamse 
tuinbouw)’ van het KNS-rapport1. U houdt de nodige bewijsstukken bij om deze begeleiding aan te 
tonen. De lijst van erkende praktijkcentra staat op www.vlm.be. 

 U dient voor het zaaien of planten maximum 50% van de bemestingsnorm werkzame stikstof die in 
2020 geldt op het perceel, toe.  U mag voor het zaaien of planten een hogere hoeveelheid werkzame 
stikstof toedienen als dit gestaafd wordt, op basis van een bodemstaalname en bijhorend 
bemestingsadvies voorafgaand aan de bemesting. 

 Op percelen waar u in hetzelfde jaar meerdere groenteteelten verbouwt, mag u geen meststoffen 
toedienen vóór het zaaien of planten van de 2de (of volgende) teelt tenzij: 
• er een bodemstaal is genomen ná de oogst van de vorige teelt en  
• uit het daarop gebaseerde bemestingsadvies blijkt dat er nog een bemesting nodig is.  
Er mogen niet meer meststoffen toegediend worden dan vermeld in het bemestingsadvies. De totale 
hoeveelheid meststoffen die toegediend worden op het perceel moet bovendien voldoen aan de 
bepalingen van het Mestdecreet. 

 U houdt per perceel een teelt- en bemestingsregister bij waarin u alle bewerkingen op het perceel 
noteert zoals: 
• de uitgevoerde bemesting; 
• de plant- of zaaidatum(s), oogstdatum(s), en de overige bodembewerkingen; 
• de datums van staalname; 
• het resultaat van bodemanalyses. 

– U laat op eigen kosten 3 percelen bemonsteren voor een nitraatresidubepaling. De Mestbank duidt de 
percelen aan die moeten bemonsterd worden. De gevolgen van deze nitraatresidubepalingen zijn dezelfde 
als voorzien in het Mestdecreet. 

– U moet minstens op de percelen die nodig zijn om uw doelareaal te realiseren de voorwaarden van de 
equivalente maatregel naleven. 

– Uw doelareaal (uitgedrukt in ha) is kleiner of gelijk aan de som van: 
1. het areaal in gebiedstype 2 en 3 waarop u de vanggewasbepalingen respecteert door vanggewassen of 

laag-risico nateelten in te zaaien (= gerealiseerd areaal)  
2. het areaal in gebiedstype 2 en 3 waarop u de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ 

toepast en dat niet meegerekend is onder punt 1. 
 

SANCTIES 

De sanctie voor het niet-naleven van de voorwaarden van een equivalente maatregel is zwaar. Bij het niet-
naleven van de voorwaarden van een 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.  
 
 

 
1 “Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw 
zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014.” vindt u terug op www.vlm.be Mestbank > Achtergrond > Cijfers en studies > Studies. 

http://www.vlm.be/
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Wilt u uw aanvraag Equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ terug intrekken? 
 
U kunt uw aanvraag nog intrekken tot uiterlijk 15 mei 2020. Na 15 mei kan deze aanvraag niet meer 
ingetrokken worden en moet u de equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’ toepassen.  
 


	Voorwaarden equivalente maatregel ‘Adviessysteem groenten KNS’
	AANVRAAG
	Na te leven Voorwaarden
	sancties


