AANVRAAG VAN EEN NIEUWE FOSFAATKLASSE OP BASIS VAN EEN
BODEMANALYSE
Ook in MAP 6 hangt de fosfaatbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de
bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en
de klasse. U kunt bij de Mestbank een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor een of meer percelen. Deze
fiche legt uit wat u hiervoor moet doen.

REFERENTIEKLASSEN EN OVEREENKOMSTIGE BEMESTINGSNORMEN
Vanaf 2017 is klasse IV de referentieklasse, als het perceel niet is ingedeeld in een klasse op basis van een
bodemanalyse.
Klasse

P-beschikbaarheid

Akkerland
(mg P/100 gr. droge grond)

Grasland
(mg P/100 gr. droge grond)

Klasse I

Laag

≤ 12

≤ 19

Klasse II

Streefzone

> 12 - ≤ 18

> 19 – ≤ 25

Klasse III

Matig hoog

> 18 - ≤ 40

> 25 – ≤ 50

Klasse IV

Hoog

> 40

> 50

De Mestbank geeft de volgende percelen vanaf 2019 de referentieklasse III i.p.v. IV:
- percelen van maximaal 0,5 hectare in gebiedstype 0 of 1 die niet zijn ingedeeld in een klasse op basis
van een bodemanalyse;
- percelen van maximaal 0,3 hectare in gebiedstype 2 of 3 die niet zijn ingedeeld in een klasse op basis
van een bodemanalyse.
Hieronder vindt u de bemestingsnormen voor de verschillende klassen, uitgedrukt in kg P2O5 per ha.
Teeltgroep

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse IV

Alle grasland + graszodenteelt

115

95

90

70

1 snede gras/snijrogge + maïs

115

95

90

70

Maïs

100

80

70

55

Graangewassen

95

75

70

55

Aardappelen

95

75

70

55

85

65

55

45

Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien,
Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en
Overige teelten

www.vlm.be

Opmerkingen hierbij:
•

Als uw perceel in fosfaatverzadigd gebied ligt en als de berekende klasse op basis van een bodemanalyse in klasse I, II of III is
ingedeeld, dan is op dat perceel de overeenkomstige fosforbemestingsnorm uit de bovenstaande tabel van toepassing, in plaats van
de bemestingsnorm van 40 kg P2O5/ha. Het kenmerk ‘fosfaatverzadigd’ vervalt daarmee ook.

•

Als gecertificeerde gft- en groencompost wordt gebruikt, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P2O5 afkomstig van die compost in
rekening gebracht op alle P- klasse gronden.

•

Als stalmest of boerderijcompost wordt gebruikt op een perceel dat ingedeeld werd in klasse I of klasse II, wordt slechts 50% van de
hoeveelheid P2O5 afkomstig van deze stalmest of compost in rekening gebracht.

•

Op landbouwpercelen van biobedrijven en circulaire stalmestbedrijven, brengt de Mestbank de hoeveelheid opgebrachte P2O5,
afkomstig van stalmest of boerderijcompost slechts voor de helft in rekening. Dit principe geldt ongeacht de fosforklasse van de
percelen en ongeacht het gebiedstype waarin de percelen liggen.

HOE VRAAGT U EEN AFWIJKING AAN VAN DE FOSFAATREFERENTIEKLASSE?
U kunt aan de Mestbank vragen om uw percelen in een andere P-klasse dan de automatisch toegekende
referentieklasse in te delen. U moet dan wel met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar
fosfaat (P-AL) aantonen dat uw percelen tot die andere klasse behoren. De betrokken percelen moeten in het
jaar van de analyse ook zijn opgegeven in de verzamelaanvraag. Per perceel moet u één bodemstaal laten
nemen.
Vanaf 1 januari 2018, moet u de aanvraag voor een nieuwe fosfaatklasse doen vóór de bemonstering
uitgevoerd wordt, via de toepassing SNapp op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be).
Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?
1. Meld u op het Mestbankloket aan met uw elektronische identiteitskaart, token of itsme en klik nadien
op SNapp. Duid daar de percelen aan waarvoor u een nieuwe fosfaatklasse wilt aanvragen. Kies
tegelijk een erkend laboratorium om de percelen te bemonsteren. Vul ook uw rekeningnummer in
voor de financiële tegemoetkoming.
2. Via SNapp wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het laboratorium dat u hebt gekozen. U
hoeft hiervoor niets te ondernemen.
3. Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank. U hoeft
dus geen analyseverslagen en luchtfoto’s meer op te sturen naar de Mestbank. U kunt de resultaten
en de klassetoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.
In de handleiding SNapp – wijziging fosfaatklasse wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een aanvraag moet
indienen via SNapp.
Sinds 1 september 2020 worden geen papieren aanvragen met fosfaatanalyses meer aanvaard.
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WAARAAN MOETEN DE BODEMSTALEN VOLDOEN?
Bij een aanvraag via SNapp zullen de bodemstalen automatisch aan de juiste voorwaarden voldoen. In SNapp
kunt u immers alleen voor een erkend laboratorium kiezen. Het gekozen laboratorium zal het gehalte aan
plantbeschikbaar fosfaat meten, zoals vereist voor het staalnamepakket ‘wijziging fosfaatklasse’. Een perceel
moet bemonsterd worden zoals het aangegeven wordt op de verzamelaanvraag van het jaar van de
bodemanalyse.

VANAF WANNEER GAAT DE KLASSEWIJZIGING IN?
Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x+1.
De Mestbank verwerkt de aanvragen die via SNapp worden ingediend, meerdere keren per jaar.
Om te voorkomen dat u een jaar langer moet wachten op uw klassewijziging omdat uw aanvraag niet tijdig
verwerkt kon worden, raadt de Mestbank aan om uw aanvraag vóór 1 oktober in te dienen.

HOELANG DUURT DE GEWIJZIGDE KLASSE-INDELING?
De Mestbank kent de klasse-indeling toe tot en met het jaar waarin het ingediende analyseresultaat 5 jaar oud
is. In de onderstaande tabel vindt u enkele voorbeelden ter verduidelijking.
jaar
Jaar staalname

Jaar waarin de Mestbank de analyseresultaten verwerkt

Geldigheidsduur nieuwe klasse

2016

2016

2017 tot en met 2021

2016

2017

2018 tot en met 2021

2017

2017

2018 tot en met 2022

2017

2018

2019 tot en met 2022

2018

2018

2019 tot en met 2023

2018

2019

2020 tot en met 2023

2019

2019

2020 tot en met 2024

2019

2020

2021 tot en met 2024

2020

2020

2021 tot en met 2025

2020

2021

2022 tot en met 2025

Na de geldigheidsduur van de klasse-indeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5
jaar.
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KAN IK EEN TEGEMOETKOMING KRIJGEN IN DE KOSTEN VOOR P-STALEN?
U krijgt een financiële tegemoetkoming voor de gemaakte kosten van de fosfaatanalyses voor een of meer
percelen, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:
– U moet beschikken over een actief landbouwernummer.
– Het bodemstaal is genomen in 2015 of later.
– Het perceel wordt op basis van de bodemanalyse ingedeeld in klasse I of II, op voorwaarde dat er voor het

perceel op basis van een bodemanalyse een klassedaling is ten opzichte van de klasse die van toepassing is.

– Het perceel in kwestie moet in het jaar van de bodemanalyse aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van

dat jaar.

De Vlaamse Regering heeft een forfaitair bedrag vastgelegd voor de tegemoetkoming in de kosten van de
bodemanalyses. Het forfaitair bedrag voor graslandpercelen bedraagt 50 euro, dat voor akkerpercelen 25
euro.

WAT ALS MIJN PERCEEL VAN VORM WIJZIGT?
Het perceel waarop de bodemanalyse genomen is, is de basis voor de volgende jaren. Als het perceel van vorm
wijzigt, telt de klasse van het grootste gedeelte van het nieuwe perceel.

OVERZICHT INGEDIENDE FOSFAATANALYSES
In SNapp, op het scherm ‘Overzicht resultaten’ vindt u het overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per
perceel met de toegekende fosfaatklasse, de geldigheidsduur van de toegekende klasse en de eventuele
financiële tegemoetkoming voor de ingediende analyses.
Oudere resultaten vindt u terug op www.mestbankloket.be, in de rubriek staalnames.

MEER INFO
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Mestbank in uw regio.
Mestbank regio Oost: analyse.oost@vlm.be
Antwerpen

T 014 25 83 81

Cardijnlaan 1, 2200 Herentals

Limburg

T 011 29 88 35

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Vlaams-Brabant

T 014 25 83 81

Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven

Mestbank regio West: analyse.west@vlm.be
Oost-Vlaanderen

T 09 248 56 36

Kon. M. Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent

West-Vlaanderen

T 050 45 91 21

Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
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