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1 INLEIDING 

Dit overzicht is bedoeld om u snel te informeren over de wijzigingen aan het Mestdecreet door MAP 6. Dit 
document is eenmalig opgesteld en wordt niet geactualiseerd.  
 
De actuele informatie vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij www.vlm.be, in de rubriek 
Mestbank. Bezoek die pagina’s regelmatig. 

2 GEBIEDSTYPES 

Met MAP 6 wordt een nieuwe gebiedstype-indeling ingevoerd. Die vervangt de vroegere afbakening van de 
focusgebieden.  
 
De afstroomzones van de Vlaamse waterlichamen worden gebruikt als geografische basiseenheid voor de 
indeling in 4 verschillende gebiedstypes.  
 
Naargelang de beoordeling van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit, wordt elke afstroomzone ingedeeld in 
een van de 4 gebiedstypes: 

• gebiedstype 0: waterkwaliteitsdoelstelling is gehaald 
• gebiedstype 1: waterkwaliteitsdoelstelling is in zicht 
• gebiedstype 2: middelgrote afstand tot de waterkwaliteitsdoelstelling 
• gebiedstype 3: grote afstand tot de waterkwaliteitsdoelstelling 

 
 
U kunt de gebiedstypes vanaf 14 juni 2019 bekijken op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. 
Aan elk perceel is het gebiedstype toegekend.  
 

3 GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN 

Door de gebiedsgerichte werking, verschillen de maatregelen per gebiedstype. De maatregelen zijn van 
toepassing op alle percelen in het betreffende gebiedstype. Ze spelen in op het 4J-principe en verstrengen 
naarmate de waterkwaliteit slechter is. In gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit 
nodig is, zijn immers meer inspanningen vereist dan in gebieden waar de waterkwaliteitsdoelstellingen bijna of 
al gerealiseerd zijn. Het 4 J-principe betekent dat u moet bemesten met de juiste dosis, de juiste mestsoort, op 
het juiste tijdstip en met de juiste bemestingstechniek.  

  

http://www.vlm.be/
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Er zijn 4 gebiedsgerichte maatregelen van toepassing: 
1. Verstrengde bemestingsnormen 
2. Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen 
3. Verplicht gebruik van een erkend mestvoerder vanaf 1 augustus 
4. Verscherpte bemestingsrechten 

 
Onder strikte voorwaarden is vrijstelling van de maatregelen mogelijk. 
 
Voordat we inzoomen op de vier gebiedsgerichte maatregelen, leggen we al even uit wat er gebeurt als u door 
MAP 5 momenteel maatregelen hebt als focusbedrijf. 

3.1 FOCUSBEDRIJVEN OVERGANGSMAATREGELEN 

Maatregelen verbonden aan focusbedrijven door ligging of aan focusbedrijven met maatregelencategorie 1, 2 
of 3 komen te vervallen. Bedrijven met de status focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3, moeten echter 
een aantal maatregelen blijven toepassen. 
 
Het reductiepercentage dat een focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 opgelegd kreeg, blijft van 
toepassing voor de bemestingsnorm werkzame stikstof en dat voor alle percelen van het bedrijf, dus ook voor 
percelen in gebiedstype 0 of 1. De reductie van de bemestingsnorm voor dierlijke stikstof is niet meer van 
toepassing. Het derogatieverbod blijft eveneens van toepassing in 2019 voor die bedrijven. 
 
Voor focusbedrijven met maatregelencategorie 3 blijft bovendien het inzaaipercentage vanggewassen van 
toepassing. 
 
Focusbedrijven die een perceels- of bedrijfsevaluatie hebben opgelegd gekregen, moeten die nog altijd laten 
uitvoeren. Als u een vrijstelling geniet, blijft die behouden tenzij u ervan afziet. Lees zeker punt 3.6. 
Pas na een positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu vervalt deze focusmaatregel en krijgt u ook een 
vrijstelling. 

3.2 VERSTRENGDE BEMESTINGSNORMEN  

In de gebiedstypes 2 en 3 waar de waterkwaliteit slecht tot zeer slecht is, worden de bemestingsnormen 
werkzame stikstof de komende 4 jaar stelselmatig verstrengd.  
 
TABEL DALING NORMEN WERKZAME STIKSTOF: 

 
Jaartal Gebiedstype 2 Gebiedstype 3 
2019 - 0% -5% 
2020 -5% -10% 
2021 -5% -15% 
2022 -10% -20% 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/vrijstelling_gebiedsgerichte_maatregelen/Paginas/default.aspx
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3.2.1 Wat betekent dat voor 2019? 

In 2019 worden op percelen in gebiedstype 3, de normen werkzame stikstof met 5% verminderd. In de andere 
gebiedstypes blijven die nog ongewijzigd.  
 
De bedrijfsbenadering blijft van toepassing. Daardoor kan op bepaalde percelen meer bemest worden (bv. op 
basis van een advies) en op andere minder. Belangrijk is dat de normen op bedrijfsniveau niet overschreden 
worden.  
 
De fosfaatnormen wijzigen niet door MAP 6. Op basis van een fosfaatanalyse kunt u afwijken van de 
referentiefosfaatklasse. Fosfaatanalyses kunt u aanvragen via de SNapp-toepassing op het Mestbankloket. 
 

3.2.2 Belangrijk voor focusbedrijven maatregelencategorie 2 of 3 

Landbouwbedrijven met de status focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3, kregen al lagere 
stikstofbemestingsnormen opgelegd in 2019. Die reductie blijft van toepassing voor de bemestingsnorm 
werkzame stikstof op alle percelen. Dus ook op de percelen in gebiedstype 0 en 1 en dat totdat er een 
positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu is.  
 
Vanaf 2021 ligt het algemene reductiepercentage voor percelen in gebiedstype 3 hoger dan de 10% reductie 
die focusbedrijven met maatregelencategorie 2 sowieso moesten toepassen. Voor focusbedrijven met 
maatregelencategorie 2 geldt vanaf 2021 dan ook het hogere algemene reductiepercentage (-15% in 2021,  
-20% in 2022) voor hun percelen in gebiedstype 3. 
 
 
De bemestingsnormen 2019 zijn beschikbaar op het Mestbankloket begin augustus 2019. 
 

3.3 VERPLICHTING TOT HET INZAAIEN VAN VANGGEWASSEN 

3.3.1 Wat zijn de maatregelen? 

Een belangrijke maatregel om directe verliezen van nutriënten tegen te gaan is het inzaaien van 
vanggewassen. 
 
Hiervoor zijn 2 bepalingen opgenomen in MAP 6: 
 
1) Op alle percelen in gebiedstype 1, 2 en 3, behalve op zware kleigrond, geldt een basismaatregel: als de 

hoofdteelt uiterlijk 31/8 geoogst wordt, moet er uiterlijk 15/9 een vanggewas ingezaaid worden tenzij er 
een nateelt wordt ingezaaid. Voor de inzaai van de nateelt (andere dan een vanggewas) is geen 
inzaaidatum bepaald. Belangrijk is dat de aanhoudperiode van het vanggewas gerespecteerd moet 
worden (zie verder). 
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2) Op percelen in de gebiedstypes 2 en 3 geldt er een extra verplichting. De landbouwers moeten jaarlijks 
hun areaal vanggewassen en laag-risico nateelten uitbreiden met een percentage bovenop hun 
referentiepercentage. 

 
TABEL TOENAME AREAAL VANGGEWASSEN BOVENOP EEN REFERENTIEPERCENTAGE (GEMIDDELDE VAN 2016, 2017 EN 2018) 

 
Jaartal Gebiedstype 2 Gebiedstype 3 
2019 + 0% + 5% 
2020 + 5% + 10% 
2021 + 5% + 15% 
2022 + 10% + 20% 

 
De Mestbank kent elke landbouwer een referentiepercentage toe op basis van het gemiddelde aandeel 
aan vanggewassen en laag-risico nateelten, volgens de verzamelaanvragen van 2016, 2017 en 2018.  
Het percentage is minimum 20%. 
 
Het doelareaal dat jaarlijks minimaal moet ingezaaid worden is gelijk aan:  

- het areaal bouwland overeenkomstig het referentiepercentage + extra percentage voor dat jaar 
- vermeerderd met het areaal dat het voorgaande jaar niet ingezaaid werd door de betrokken 

landbouwer 
- vermeerderd met het areaal dat de landbouwer extra inzaait voor een andere landbouwer op 

basis van een vanggewasovereenkomst (zie verder) 
- verminderd met het areaal vanggewas uit de vanggewasovereenkomst omdat de betreffende 

landbouwer een beroep doet op een andere landbouwer (en dus niet zelf moet inzaaien).  
 

Als er geen referentiepercentage kan berekend worden, dan wordt het in te zaaien areaal vanggewas 
jaarlijks berekend op basis van het referentiepercentage van elke afstroomzone van gebiedstype 2 en 3 
en het aangegeven areaal bouwland in die afstroomzones. 
 
Een landbouwer voldoet aan zijn verplichting als zijn gerealiseerd areaal vanggewassen of laag-risico 
nateelten groter of gelijk is aan zijn doelareaal. 
 
Volgende gewascombinaties tellen mee om het gerealiseerde areaal vanggewassen of laag-risico 
nateelten te bepalen: 

- tijdelijk grasland 
- teelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd 
- aardappelen en mais waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd, inclusief mais 

met onderzaai gras. 
- niet-nitraatgevoelige hoofdteelten, gevolgd door een laag-risico nateelt (bv. graan na graan). 

 
Meer informatie over vanggewassen, niet-nitraatgevoelige hoofdteelten en laag-risico nateelten vindt u 
op www.vlm.be. 

 

http://www.vlm.be/
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Voor de vanggewassen is niet alleen de inzaaidatum belangrijk maar ook de aanhoudperiode van het 
vanggewas.  

 
Die is afgestemd op de aanhoudperiode bij het Departement Landbouw en Visserij in het kader van EAG 
(ecologisch aandachtsgebied): 
 

- tot 15/10 op zware kleigronden 
- tot 30/11 op percelen in de leemstreek 
- tot 31/1 op de overige percelen. 

 
De inzaai van de vanggewassen en laag-risico nateelten moet altijd gebeuren op percelen in gebiedstype 
2 of 3. 

3.3.2 Belangrijk voor focusbedrijven maatregelencategorie 3 

Landbouwbedrijven die in 2019 focusbedrijf met maatregelencategorie 3 zijn, blijven hun percentage voor de 
inzaai van vanggewassen behouden in 2019. Als hun referentiepercentage + extra percentage echter nog 
hoger ligt, dan is dat van toepassing. 

3.3.3 Vanggewasovereenkomst 

Een landbouwer kan een overeenkomst sluiten met een andere landbouwer om aan zijn vanggewasregeling te 
voldoen. Dat kan per gebiedstype en voor een bepaalde oppervlakte. Beide landbouwers moeten voldoen aan 
bepaalde voorwaarden om in een overeenkomst te kunnen stappen. Lees meer hierover op de website van de 
VLM.  
 
Als twee landbouwers een geldige overeenkomst sluiten, moet de aanbiedende landbouwer het extra areaal 
uit de overeenkomst inzaaien en wordt zijn doelareaal dus verhoogd. Het doelareaal van de andere 
landbouwer (de ontvanger) wordt verminderd met het aantal hectare uit de overeenkomst.  

3.3.4 Alternatieve maatregel KNS-systeem voor groenteteelt 

Landbouwers kunnen in 2019 vrijgesteld worden van de vanggewasregeling als ze als alternatieve maatregel 
KNS toepassen. Die maatregel is bedoeld voor de groentetelers die hun percelen in gebiedstype  2 of 3 
bemesten volgens het KNS-systeem (Kulturbegleitung Nmin Sollwerte system). U kunt hierover meer lezen in 
de fiche over vanggewassen en in de fiche KNS. 
 
Als u die alternatieve maatregel wilt toepassen, moet u dat uiterlijk 14 juli melden via het Mestbankloket > 
Aanvragen > Overzicht. 

  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Fiche_Vanggewas.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/01%20BAFICHENbijbemestingsadviesvoorvollegrondsgroentenweb.pdf
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U kunt uw referentiepercentage raadplegen op het Mestbankloket vanaf 17 juni 2019. 
 
Besteed voldoende aandacht aan een correcte aangifte van het teeltplan in de verzamelaanvraag 2019. U 
moet, voor uw percelen in gebiedstype 2 en 3, ook de inzaaiperiode van de vanggewassen opgeven in de 
verzamelaanvraag 2019. Doe dat zo snel mogelijk na het inzaaien en uiterlijk op 31 oktober 2019. Zo kan het 
areaal vanggewassen of laag-risico nateelten correct berekend worden.  
 
Als u een vanggewasovereenkomst wilt aangaan met een andere landbouwer, meld dat uiterlijk 14 juli 2019 
op het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. Ook uw collega-landbouwer moet hiervan melding doen op 
het Mestbankloket uiterlijk 14 juli 2019. U kunt afzonderlijke overeenkomsten opmaken voor gebiedstype 2 
en 3. 
 
U kunt als groenteteler ook kiezen voor het KNS-systeem. Dat kunt u ook tot uiterlijk 14 juli 2019 melden via 
het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. In dat geval moet u de vanggewasregeling niet toepassen. 
 

3.4 VERPLICHT GEBRUIK VAN EEN ERKEND MESTVOERDER VANAF 1 
AUGUSTUS 

Jaarlijks moet vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of 
gebiedstype 3 gebeuren door een erkende mestvoerder. Die verplichting geldt niet als het gaat om een perceel 
grasland of om een blijvende teelt. 

3.4.1 Wat houdt de verplichting in? 

De erkende mestvoerder moet voor het vervoer een mestafzetdocument opmaken en gebruikmaken van AGR-
GPS. Het vervoer van vloeibare dierlijke mest naar percelen in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 kan dus niet met 
een burenregeling en ook niet volgens de regeling van eigen mest op eigen grond, zonder 
transportdocumenten. Ook het vervoer in het kader van een grensboerregeling naar die percelen moet 
gebeuren door een erkende mestvoerder. 

3.4.2 Alternatieve maatregel in 2019: precisielandbouwtechnieken  

Als landbouwer kunt u in 2019 vrijgesteld worden van die maatregel als u precisielandbouwtechnieken toepast 
voor de bemesting van uw percelen in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.. 
 

Als u die alternatieve maatregel wilt toepassen, moet u dat uiterlijk 14 juli melden via het Mestbankloket > 
Aanvragen > Overzicht. 

 
 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/gebiedsgerichte_aanpak/gebiedsgerichte_maatregelen/Verplicht-erkend-mestvoerder-vanaf-1aug/Paginas/default.aspx


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

14.06.2019 Overzicht wijzigingen MAP 6 pagina 9 van 15 

3.5 VERSCHERPTE BEMESTINGSRECHTEN 

Op de percelen in de gebiedstypes 2 en 3, is bemesting slechts toegestaan als de gebruiker van 1 januari de 
hoofdteelt verbouwt. De hoofdteelt van een perceel is de teelt die op 31 mei 2019 op het perceel aanwezig is 
uitgezonderd als er op die datum geen teelt of een grasachtige voorteelt aanwezig is. Dan is het de 
eerstvolgende teelt die in de campagne 2019 op het perceel wordt ingezaaid.  
 
Die maatregel betekent dus dat de gebruiker van 1 januari dezelfde moet zijn als de gebruiker van 31 mei. Zo 
niet, kan het perceel niet bemest worden. In geval van gebruikswissels, zult u goede afspraken moeten maken 
over wie verantwoordelijk is voor de bemestingsrechten. 
Voor deze regeling kan geen vrijstelling verkregen worden. 
 
De maatregel van de verscherpte bemestingsrechten in gebiedstype 2 en 3 wordt vanaf 2020 van toepassing.  
 

3.6 VRIJSTELLING VAN DE GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN OP BASIS 
VAN HET NITRAATRESIDU 

Na een positieve evaluatie van het nitraatresidu, kunt u voor deze drie maatregelen een vrijstelling krijgen: 
 

1. Verstrengde bemestingsnormen 
2. Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen 
3. Verplicht gebruik van een erkend mestvoerder vanaf 1 augustus 

 
Landbouwers die in 2019 al een geldige vrijstelling hebben, op basis van een bedrijfsevaluatie die ze in het 
verleden uitvoerden, kunnen in 2019 al vrijgesteld worden. Wie in 2019 voor het eerst een vrijstelling 
aanvraagt, kan pas vanaf 2020 effectief de vrijstelling krijgen.  
 

3.6.1 Geldige vrijstelling in 2019 

U kunt op het Mestbankloket nakijken of u in 2019 al een geldige vrijstelling hebt. Ga hiervoor naar de rubriek 
Status, klik op ‘detailschermen’ en ga naar het tabblad ‘Focusbedrijf ligging/Vrijstelling’. Als bij ‘beslissing 
vrijstelling’ vermeld staat dat die geldig toegekend of ambtshalve toegekend is en uw status is niet-
focusbedrijf, dan hebt u ook in 2019 al een geldige vrijstelling. 
 
Als u die vrijstelling wilt behouden, hoeft u verder niks te doen. Hou er wel rekening mee dat u vanaf nu elk 
jaar het nitraatresidu moet laten bepalen op één perceel om die vrijstelling te behouden. Dus ook dit najaar 
zult u tussen 1 oktober en 15 november op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een 
perceel dat door de Mestbank aangeduid wordt. Hoewel een perceelsevaluatie van het nitraatresidu de 
algemene regel is voor het behouden van een geldige vrijstelling, kan het zijn dat u dit najaar toch een 
bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu moet laten doen.  
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Dat is het geval als: 
 

- uw bedrijfsareaal met meer dan 25% of meer dan 10 ha gestegen is, vergeleken met het jaar waarin u 
de bedrijfsevaluatie hebt laten doen op basis waarvan u de vrijstelling gekregen hebt. 

- er in 2018 in kader van een perceelsevaluatie een overschrijding tussen de eerste en tweede 
drempelwaarde gemeten werd op één perceel van uw bedrijf.  

- u als gevolg van een overschrijding van het nitraatresidu in 2018 al een bedrijfsevaluatie opgelegd 
gekregen hebt. Dat kunt u nakijken op uw Mestbankloket in de rubriek ‘Status’. 

 
Als u een geldige vrijstelling hebt, maar die niet langer wilt, kunt u die nog intrekken en dat tot uiterlijk 14 juli 
2019. Ga daarvoor naar het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. Als u uw vrijstelling intrekt, zult u dit 
najaar geen nitraatresidubepaling moeten laten uitvoeren, voor zover u uiteraard al niet omwille van andere 
redenen sowieso een nitraatresidubepaling moest laten uitvoeren.  

3.6.2 Vrijstelling aanvragen voor 2020 

Wie dit najaar nog een bedrijfsevaluatie wilt uitvoeren, om vanaf 2020 vrijstelling te krijgen van de 
maatregelen op percelen in gebiedstype 2 en 3, kan die vrijstelling dit jaar nog aanvragen tot uiterlijk 14 juli 
2019. Wie na de uiterste aanvraagdatum zijn aanvraag niet ingetrokken heeft, moet in het najaar de 
bedrijfsevaluatie uitvoeren. 
 
Vrijstelling intrekken 
Als u in 2019 al een geldige vrijstelling hebt, kunt u die nog intrekken. Dat kan uiterlijk tot 14 juli 2019 via het 
Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. Als u uw vrijstelling ingetrokken hebt, komt u niet in het 
opvolgtraject. U moet in 2019 dan wel de maatregelen van gebiedstypes 2 en 3 toepassen.  
 
Nieuwe vrijstelling aanvragen 
Wilt u een aanvraag voor een nieuwe vrijstelling van de maatregelen doen voor 2020? Doe dat uiterlijk 14 juli 
2019 via het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht. 

4 UITRIJREGELING 

Met het oog op bemesting op het juiste tijdstip, wordt de uitrijregeling in MAP 6 aangepast. De uitrijregeling is 
voor alle gebiedstypes dezelfde en er is geen onderscheid meer per type bedrijf (focus / niet- focus). 
 
De volledige uitrijstop geldt voortaan vanaf 1 november en loopt tot 15 januari. De enige uitzondering is het 
aanbrengen van meststoffen type 1 rond de stam van fruitbomen, op voorwaarde van voorafgaande melding. 
 
Uitrijden van type 1 meststoffen (stalmest, champost, boerderijcompost en traagwerkende meststoffen) kan 
t.e.m. 31 oktober. Ook de uitzondering voor het gebruik van type 3 meststoffen (kunstmest, spuistroom en 
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effluent) op specifieke teelten en het uitrijden van type 3 meststoffen met lage N-inhoud wordt beperkt t.e.m. 
31 oktober. 
 
Uitrijden van type 2 meststoffen (alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren): 
– op grasland: toegelaten t.e.m. 14 augustus  
– op akkers (niet zware klei): uitrijden na de oogst van de hoofdteelt kan: 

• t.e.m. 31 juli als uiterlijk op 31 juli een nateelt wordt ingezaaid  
• t.e.m. 31 augustus als het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en er 

uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid wordt. De maximale dosis is dan 
beperkt tot 36 kg werkzame N/ha. 

 
Een volledig overzicht van de uitrijregeling vindt u op www.vlm.be > Mestbank > Aanwenden van mest > 
Uitrijregeling. 

5 MESTTRANSPORTREGELING 

Naast de gebiedsgerichte maatregel die oplegt dat jaarlijks vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke 
mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 moet gebeuren door een erkende mestvoerder 
(behalve in geval van grasland of blijvende teelt), worden met MAP 6 een aantal verstrengingen ingevoerd 
voor de burenregeling. 

5.1 KORTERE PERIODE VAN DE BURENREGELING 

Een burenregeling kan vanaf nu maximaal afgesloten worden voor een periode van 3 maanden, binnen 
hetzelfde kalenderjaar. Als de mestsamenstelling bepaald wordt op basis van een analyse, wordt de 
einddatum van de burenregeling beperkt tot de geldigheid van de analyse. Gesloten burenregelingen blijven 
lopen. 

5.2 VERPLICHTING AGR-GPS VOOR BURENREGELING 

Vervoer in het kader van een burenregeling moet altijd gebeuren door de aanbieder of afnemer met een 
trekkend voertuig waarvan hij eigenaar is. Voortaan moet die trekker uitgerust zijn met een AGR-GPS-systeem 
als het gaat over het vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft 
in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. 
 
Deze bepaling wordt uitgewerkt tegen 2020. Verder communicatie over deze AGR-GPS verplichting volgt. 

http://www.vlm.be/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

pagina 12 van 15 Overzicht wijzigingen MAP 6 14.06.2019 
 

6 OPSLAG VAN MEST OP DE AKKER 

De regels voor de opslag van mest op de kopakker wijzigen. Waarmee moet u rekening houden als u mest 
tijdelijk wilt opslaan op landbouwgrond? 
 
De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) op de akker mag het 
hele jaar door. Behalve voor de composten, zijn er een aantal voorwaarden voor die opslag: 

• De mest is bedoeld om gespreid te worden op het perceel waar hij opgeslagen ligt. 
• In de periode van 1 november tot en met 15 januari, moet u de opslag afdekken op een 

luchtdoorlatende, semipermeabele wijze. Zo verhindert u dat er regenwater kan insijpelen. 
• Tijdens de rest van het jaar, moet u de opslag niet afdekken. Een niet afgedekte opslag, mag wel 

slechts maximaal twee maanden vóór het spreiden op landbouwgrond aanwezig zijn. 

De overige voorwaarden zoals afstanden tot waterlopen, perceelsgrenzen en gebouwen blijven van 
toepassing. 
 
Traagwerkende meststoffen zijn: 

- gecertificeerde gft-en groencompost 
- boerderijcompost   
- bewerkte dierlijke mest en andere meststoffen, waarbij de stikstof slechts gedeeltelijk vrijkomt in het 

jaar van opbrenging.  

7 REGISTERPLICHT KUNSTMEST 

Een betere opvolging van de kunstmest is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6.  Elke landbouwer moet 
daarom vanaf nu een register bijhouden. 

Welke info moet het register bevatten? 

- de hoeveelheid geleverde kunstmest. U moet ook de stavingstukken van die leveringen bijhouden. 
- de hoeveelheid toegediende kunstmest, per perceel.    

Kunstmestregisters moeten vanaf 1 juli 2020 digitaal bijgehouden en doorgestuurd worden. In afwachting van 
het digitale kunstmestregister, kunt u gebruikmaken van het bemestingsplan en -register. U mag ook zelf een 
register opmaken, waarin u de gevraagde informatie vermeldt. Verdere communicatie volgt. 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/mestopslag/Paginas/default.aspx#3
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/mestopslag/Paginas/default.aspx#3
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/bemestingsplan/Paginas/default.aspx
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8 NITRAATRESIDU 

Iedereen die, naar aanleiding van de nitraatresiducampagne 2018, een perceelsevaluatie of bedrijfsevaluatie 
van het nitraatresidu opgelegd gekregen heeft, moet die nog altijd laten uitvoeren. Of dat voor u het geval is, 
kunt u nakijken op het Mestbankloket, in de rubriek ‘Status’. Ook landbouwers die een geldige vrijstelling 
willen behouden of een vrijstelling voor 2020 aanvragen (zie ook punt 3.6) of derogatie aanvragen (zie ook 
punt 10), moeten minstens een perceelsevaluatie laten uitvoeren dit najaar. 

Als u dit najaar een perceelsevaluatie of bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu moet laten uitvoeren, brengt 
de Mestbank u tegen eind september op de hoogte van de percelen die hiervoor aangeduid worden. Die zult u 
terugvinden op het Mestbankloket in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu. 

Met MAP 6 worden ook de drempelwaarden aangepast. Welke drempelwaarde van toepassing is op uw 
percelen, wordt bepaald door het gebiedstype waarin die percelen liggen. Meer informatie over de 
drempelwaarden en wat de gevolgen zijn van een overschrijding van die nitraatresidudrempelwaarden, vindt u 
terug op www.vlm.be > Nitraatresidu. 

9 BEMESTINGSNORMEN 

9.1 INTENSIEF GRASLAND DAT ALLEEN GEMAAID WORDT 

Voor intensief grasland dat alleen wordt gemaaid, met inbegrip van de graszodenteelt, worden de 
stikstofstofbemestingsnormen voor werkzame stikstof met 75 eenheden verhoogd, zowel voor zandgronden 
als niet-zandgronden. Voortaan kan dus een bemesting toegepast worden van 375 kg werkzame stikstof per 
hectare voor zandgrond en 385 kg werkzame stikstof per hectare voor niet-zandgrond.  Voor graslandpercelen 
in gebiedstype 2 of 3 wordt ook op die verhoogde normen het reductiepercentage toegepast. 

9.2  50 % VAN DE FOSFAATINHOUD VOOR BIOBEDRIJVEN EN CIRCULAIRE 
STALMESTBEDRIJVEN 

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. 

http://www.vlm.be/
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9.2.1 Wat is een circulair stalmestbedrijf? 

Een circulair stalmestbedrijf is een bedrijf waar de dierlijke mestproductie, uitgedrukt in fosfaat (P2O5), voor 
minimaal 90 % uit stalmest bestaat en waar minimaal 90 % van die geproduceerde stalmest op de eigen 
landbouwgrond wordt opgebracht.   

Een landbouwer kan met een andere landbouwer samenwerken om aan die voorwaarde te voldoen, zodat de 
twee bedrijven als één geheel worden beschouwd in het kader van deze regeling. Dit kan pas worden 
aangevraagd vanaf 2020. 

10 DEROGATIE 

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 
170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden. 

Momenteel is de derogatie nog niet definitief goedgekeurd door de Europese Commissie voor de periode  
2019-2022.  

Het derogatiebesluit dat nu voorligt bevat geen grote wijzigingen ten opzichte van de voorwaarden die van 
toepassing waren tot en met 2018. 
 
Volgende derogatievoorwaarden wijzigen wel: 

− Graslandpercelen niet gelegen in zware kleigronden: 
o Die percelen kunnen gescheurd worden in de periode van 16 februari tot en met 30 april.  
o In de periode van 16 september tot en met 31 oktober is scheuren van grasland nu ook 

toegestaan, maar alleen met het oog op hernieuwing van het grasland.   
− Graslandpercelen die wel gelegen zijn op zware kleigronden:  

o Die percelen kunnen alleen gescheurd worden in de periode van 16 februari tot en met 30 april en 
in de periode van 16 september tot en met 31 oktober.   

− Na het scheuren van grasland moet binnen de twee weken na het scheuren een gewas dat geen lage 
stikstofbehoefte heeft of geen leguminosen bevat, ingezaaid worden. Uitzondering: op 
graslandpercelen op zware kleigronden die gescheurd worden in het najaar, hoeft niet zo’n gewas 
ingezaaid te worden. 

− Na het scheuren van blijvend grasland mag geen bemesting toegepast worden. Alleen uitscheiding 
door grazende dieren is toegestaan. In afwijking hiervan mag toch bemest worden na het scheuren in 
het voorjaar, als op het gescheurde perceel granen, raapzaad, koolzaad, bieten, gras of spruiten 
ingezaaid worden. Na het scheuren en voorafgaand aan de bemesting, moet dan wel een 
stikstofanalyse met bijhorend bemestingsadvies worden uitgevoerd. 

− Vanggewassen moeten ten laatste ingezaaid worden op 15 september. 
− Fosforkunstmest op derogatiepercelen is toegelaten op percelen met fosfaatklasse I en II. 
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− Effluenten moeten afkomstig zijn van een verwerkingseenheid waarnaar uitsluitend dierlijke mest 
wordt aangevoerd. Vroeger moesten de effluenten afkomstig zijn van zuivere varkensmest of van 
zuivere derogatiemest. 

− De effluentattesten en dunnefractieattesten vallen weg.  De voorwaarden om effluent te gebruiken 
blijven ongewijzigd. Alleen de beperking voor de toepassing van effluent op derogatiepercelen tot 
maximaal 15 ton effluent/ha per jaar vervalt. 

 

10.1 HOE MOET U DEROGATIE AANVRAGEN? 
 
De uiterste aanvraagdatum is 14 juli 2019. 

1. Op het Mestbankloket bij de rubriek Aanvragen > Overzicht, kunt u vanaf 17 juni 2019 uw derogatie 
aanvragen.   

2. Uiterlijk op 14 juli 2019, moet u de percelen waarop u de derogatie wilt toepassen, aankruisen op de 
verzamelaanvraag op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. 
(www.landbouwvlaanderen.be).  Voorwaarde is wel dat uw verzamelaanvraag tijdig werd ingediend 
(uiterlijk op 21 april 2019). Als u een perceel blijvend grasland scheurde, moet u bij dat perceel 
bovendien de bijkomende bestemming ‘BGG’ toevoegen. 

Hebt u vorig jaar derogatie toegepast en sancties opgelegd gekregen, waardoor u voor een of meerdere 
derogatiegewassen geen derogatie kunt toepassen? Die sancties blijven gelden. Ook als uw bedrijf een 
focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 is in 2019, kunt u geen derogatie toepassen. Ook in 2019 kunnen 
sancties worden opgelegd als u de derogatievoorwaarden niet naleeft.  

 

Als u derogatie wilt toepassen in 2019, dien uiterlijk 14 juli 2019 uw aanvraag in via het Mestbankloket > 
Aanvragen > Overzicht. Duid ook uiterlijk 14 juli 2019 uw derogatiepercelen aan op de verzamelaanvraag 
via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. 

 

 

 

 

 

 

 
Wat kunt u nog aanvragen of melden voor 2019? 
 

- een vanggewasovereenkomst (te melden door beide partijen); 
- intrekken van een geldige vrijstelling; 
- een aanvraag vrijstelling voor 2020; 
- een aanvraag alternatieve maatregelen (KNS en/of precisielandbouwtechnieken voor 

bemesting); 
- een aanvraag derogatie voor 2019.  Breng dan zeker ook uw verzamelaanvraag in orde. 

 
Wanneer kunt u dit aanvragen? 
 

- vanaf 17 juni en uiterlijk op 14 juli 2019 
 
Ga  hiervoor naar www.mestbankloket.be > Aanvragen > Overzicht. 
 
 
 
 
 

http://www.mestbankloket.be/
http://www.landbouwvlaanderen.be/
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