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Kunstmestregister



INHOUD

Aanleiding, wetgevende context en timing

Kunstmestregister voor producenten en verdelers 
van kunstmest

Kunstmestregister voor landbouwers
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AANLEIDING, WETGEVENDE CONTEXT & 

TIMING



25 % gecontroleerde landbouwers < 80 % KM aangegeven

Op Vlaams niveau grote onderaangifte geschat

Waterkwaliteit verslechtert

In het verleden: focus op dierlijke mest en andere meststoffen

Kunstmest : enkel jaarlijkse aangifte van de landbouwer

→MAP 6: nauwe opvolging van gebruik en handel van kunstmest

Aanleiding

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 30/03/2021│4



Registerplicht voor kunstmest in het Mestdecreet

Landbouwers: art. 24 §6 
Digitaal, geautomatiseerd doorgestuurd, perceelsniveau

Producenten en verdelers van kunstmest: art. 24 §2
wie >=10.000 kg N uit KM 
produceert, verdeelt, importeert of exporteert 
en levert aan verdelers of landbouwers
digitaal, geautomatiseerd doorgestuurd

Ook handelaars buiten Vlaanderen voor activiteiten in 
Vlaanderen (import)

Wetgevende context
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https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015329&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1034579


Besluit van de Vlaamse regering wijziging van 
Vlareme

Definitief goedgekeurd 19 maart 2021

Publicatie 24 maart 2021

NIEUW = t.o.v. principieel goedgekeurd (webinar nov)

Wetgevende context
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https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6055000A3391400008000367
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027854&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1084578


Nu
elke levering, verhandeling en gebruik goed bijhouden 
mag op papier, of digitaal, kan al op Mestbankloket

Vanaf 15 april
besluit in werking
feiten vanaf 1 jan t.e.m. 15 april : uiterlijk 15 mei in KMR 
op Mestbankloket

Communicatie
Mail naar LB en KM : gepland 31/3
Brief naar LB: gepland 30/3

Wat moet wanneer? - communicatie
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KUNSTMESTREGISTER VOOR 

PRODUCENTEN en VERDELERS

Wat?

Wanneer en hoe?

Hoe ziet het eruit?



Definitie kunstmest in Mestdecreet (art. 3, §5, 11°)

kunstmest: elke met een industrieel proces 
vervaardigde meststof, met inbegrip van het 
(NH4)2 SO4 uit spuiwater

gebaseerd op definitie uit Nitraatrichtlijn; ruim

verduidelijking specifieke meststoffen via FAQ op 
www.vlm.be

Wat moet geregistreerd worden?
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https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015329&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1034563
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/formulieren_en_registers/registers/kunstmestregister_landbouwers/faq_kunstmestregister/Paginas/default.aspx
http://www.vlm.be/


Register van alle meststoffen die van de 
uitbating vertrekken

Datum levering
Tegenpartij: klant en leveringsadres

landbouwernr en/of
uitbatingsnummer  en/of
KBO-nr en/of
naam & adres

Meststof: productnaam, code, %N en % P2O5

Hoeveelheid: totaal (kg of l), kg N en kg P2O5

Wat moet geregistreerd worden?
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NIEUW

BASISREGEL: uiterlijk de 2e dag na de registerplichtige
feiten

UITZONDERING: uiterlijk de maand na de maand van 
de feiten gesommeerd per product per maand voor

export

verkoop aan particulieren tot 100 kg per verkoop

OVERGANGSBEPALING voor 2021

uiterlijk 7e dag na levering digitaal of op papier

uiterlijk 30e dag na levering in Mestbankloket

Wanneer moet geregistreerd worden?
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Via Mestbankloket
manuele input

csv

webservice

informatie: www.vlm.be

Hoe moet geregistreerd worden?
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http://www.vlm.be/


KUNSTMESTREGISTER VOOR 

LANDBOUWERS

Wat?

Wie?

Wanneer?



Gebruiksregister – verhandelingsregister

Voor aangifteplichtige landbouwers die kunstmest 
gebruiken in Vlaanderen

Mestbankloket

Wat houdt kunstmestregister het in?
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Ontvangst, overdracht, gebruik op eigen grond buiten 
Vlaanderen

soort kunstmest: code, (eigen naam,) %N, %P2O5

hoeveelheid (kg of l)
datum ontvangst/vertrek van de meststof
identificatie tegenpartij 

landbouwernr en/of
uitbatingsnummer  en/of
KBO-nr en/of
naam & adres

Ook spuiwater uit zure wasser naar/van derden

Wat houdt het verhandelingsregister in?
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Gebruik van kunstmest op perceelsniveau

identificatie perceel / percelen (zelfde dag, gelijkmatig gebruik)
datum
soort kunstmest: code, (eigen naam,) %N, %P2O5

hoeveelheid (kg  of l)

Ook gebruik spuiwater uit zure wasser

Niet bij gebruik op groeimedium 

Vrijgesteld van gebruiksregister

Niet vrijgesteld van verhandelingsregister

Wel alle aankoop registreren!

Wat houdt het gebruiksregister in?
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Landbouwer zelf

Volmacht
apart recht: registers kunstmest
Mestbank heeft eenmalig toegekend 
aan volmachthouders met invulrechten voor de aangifte

landbouwers kunnen schrappen

Wie kan verhandelingen registreren?
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Elke landbouwer kan gebruik registreren
verantwoordelijkheid blijft bij gebruiker op 1/1
goede afspraken maken!
rapport per perceel opvolgen

Volmacht
apart recht: registers kunstmest
Mestbank heeft eenmalig toegekend aan volmachthouders
met invulrechten voor de aangifte  

landbouwers kunnen schrappen

Loonwerker met volmacht

Wie kan gebruik registreren?
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BASISREGEL: Uiterlijk 7e dag na de registerplichtige
feiten in het Mestbankloket

NIEUW:

UITZONDERING: Bij (geheel of gedeeltelijk) gebruik binnen 7 dagen na 
ontvangst, uiterlijk 7e dag na eerste gebruik in het MB-loket geregistreerd

Wanneer deze registers invullen?
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NIEUW

UITZONDERING: langere termijn mits vrijstelling van 
gebiedsgerichte maatregelen

Uiterlijk maand na de maand van de registerplichtige feiten 
in het Mestbankloket

Gebruiksregister: sommatie per meststof, per perceel, per 
maand

Verhandelingsregister blijft per verhandeling

Ongeacht teelt

Ook mogelijk voor LB met enkel percelen in GT0 en/of GT1

Wanneer deze registers invullen?
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https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/vrijstelling_gebiedsgerichte_maatregelen/Paginas/default.aspx


NIEUW

Overgangsbepaling voor 2021
Verhandelingsregister >< gebruiksregister

Verhandelingsregister: uiterlijk 30e dag na feit in Mestbankloket
geen voorwaarden

Gebruiksregister: uiterlijk 30e dag na feit in Mestbankloket

ALS
uiterlijk 7e dag na feit digitaal of op papier
bedrijf zonder volgende teelten op volle grond: sierteelt, boomkweek, 
groenten groep I of II of aardbeien

Wanneer deze registers invullen?
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NIEUW

Overgangsbepaling voor 2022
verhandelingsregister >< gebruiksregister

verhandelingsregister: uiterlijk 15e dag na feit in Mestbankloket

beide: uiterlijk 30e dag na feit in Mestbankloket

ALS
uiterlijk 7e dag na feit digitaal of op papier
bedrijfsoppervlakte max. 5 ha (incl. groeimedium)  
zonder volgende teelten op volle grond: sierteelt, boomkweek, groenten 
groep I of II of aardbeien

Wanneer deze registers invullen?
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www.vlm.be

BEDANKT


