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PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 Typ uw naam in als u een vraag wil stellen.

 De vragen worden na de presentatie mondeling beantwoord.

 Na de presentatie is er 15 minuten pauze.

 De presentatie wordt opgenomen en nadien op www.vlm.be
(startpagina Mestbank) gepubliceerd.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlm.be%2F&data=04%7C01%7CErwin.Verstuyft%40vlm.be%7Cee6932d44bf148033cf308d88ba194be%7C4145cbfcb2884b48861e26b6d4ea7735%7C0%7C0%7C637412873391427449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1rJYXj0bPVRmJXXqd4ErH54PykXistugaLXzy64r9oo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlm.be%2F&data=04%7C01%7CErwin.Verstuyft%40vlm.be%7Cee6932d44bf148033cf308d88ba194be%7C4145cbfcb2884b48861e26b6d4ea7735%7C0%7C0%7C637412873391437402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jAWGTKmieDRY7r3sSuaDDN9wVuR7jVcDDuM7nrN%2Bfzg%3D&reserved=0


Verhogen effectiviteit, 
uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid

MAP 6



Ter herinnering

Mestbeleid uitvoering van
Nitraatrichtlijn: uitspoeling van nitraat uit bemesting door de 
landbouw verminderen en voorkomen
NEC Richtlijn: verminderen van emissies oa. ammoniak

Mestactieprogramma’ s (MAP)
Lopen voor 4 jaar (cyclus nitraatrichtlijn)
MAP 6 2019-2022

Nitraatrichtlijn: verscherpte maatregelen als doelstellingen niet 
gehaald dreigen te worden
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Ter herinnering MAP 6

Bemesten volgens de 4 J’s.
Gebiedsgericht – Afbakening gebiedstypes

Vanggewassen
Verminderde bemesting
Beter opvolgen vervoer

Handhaving versterken
Debietmeters op mestverwerkingsinstallaties
Digitaal kunstmestregister
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Equivalente maatregelen

Uitvoeringsbesluit Vlaamse Regering



Tussentijdse evaluatie

Mestdecreet: Er wordt uiterlijk op 1 juli 2020 nagegaan of de 
resultaten van de waterkwaliteit in overeenstemming zijn met 
de Europese en Vlaamse waterkwaliteitsdoelstellingen, zoals 
onder andere opgenomen in het zesde mestactieplan, voor de 
periode 2019 tot en met 2022. Als blijkt dat de vooropgestelde 
doelstellingen niet gehaald worden, neemt de Vlaamse 
Regering extra maatregelen om in overeenstemming te zijn met 
de vooropgestelde doelstellingen.

Evaluatie waterkwaliteit in 2020 en bijhorende conceptnota
aan de Vlaamse Regering
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https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F075679FA87E00008000706
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5EF5BE06AD269200080006A3


Huidige toestand kwaliteit oppervlaktewater
Evolutie maximale NO3-concentratie: % meetpunten met minstens 1 
overschrijding van de drempelwaarde 50 mg nitraat/L

Evaluatie Mestbeleid 2020 11/12/2020 │7



Huidige toestand grondwaterkwaliteit
Evolutie gewogen gemiddelde NO3-concentratie Vlaanderen
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Verschuivingen gebiedstypes
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Conclusies evaluatie

Uit devaluatienota blijkt dat het halen van de tussentijdse 
doelstelling van MAP 6 een extra uitdaging wordt, aangezien 
de waterkwaliteit verder verslechterd is ten opzichte van de 

uitgangssituatie van MAP6.

Minister Zuhal Demir:

“Ik zal in overleg gaan met het middenveld over deze 
evaluatie en om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid  van MAP6 te versterken.”
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Gelopen proces evaluatie MAP 6 

Ambtelijke 
werkgroep

Maatschappelijke 
klankbordgroep

Weten-
schappelijke
Commissie 
Nutriënten

11/12/2020 │11

21 belanghebbenden



Overzicht maatregelen

Bemestingsdosis optimaliseren
Bijsturing periode gebruik meststoffen
Bijsturen inzaaien vanggewassen
Bijsturen nitraatresidu
Bodemkwaliteit verbeteren
Gerichte acties in de tuinbouw
Verminderen stikstofemissies
Mestproductie dieren optimaliseren
Performantere begeleiding
Handhaving transport versterken met AGR-GPS
Inzetten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Erosiemaatregelen versterken
Afstemmen met andere beleidsvelden

11/12/2020 │12



Gebruikelijk proces MAP (4 jaarlijks)
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Opmaak 
actieprogramma 

door de VLM
Overleg met 
belanghebbenden

Gesprekken met 
de Europese 

Commissie
Plan-MER en 
openbaar 
onderzoek

Voorstel van 
decreet 



Mestbankkalender 2021



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
JANUARI



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
FEBRUARI

15 februari 2021 is de uiterste datum voor:
Aanvragen derogatieaanvraag
Intrekken vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen
Indienen vanggewasovereenkomsten*
Melden samenwerking circulaire bedrijven
Aanvragen equivalente maatregelen**
Wijzigen jaarlijkse keuze mestsamenstelling

28 februari 2021 is de uiterste datum voor:
Wijzigen mesttransportdocumenten



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
MAART

15 maart 2021 is de uiterste datum voor:

Indienen van de jaarlijkse mestbankaangifte



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
APRIL

30 april 2021 is de uiterste datum voor:

Indienen van de verzamelaanvraag



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
MEI

31 mei 2021 is de uiterste datum voor:

Aanduiden van derogatiepercelen in de verzamelaanvraag



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
JUNI

1 juni 2021 is de uiterste datum voor:
Aanvragen van de vrijstelling voor 2022 voor de 
gebiedsgerichte maatregelen

30 juni 2021 is de uiterste datum voor:
Wijzigen van de verzamelaanvraag met gevolgen voor de 
mestwetgeving



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
JULI



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
AUGUSTUS



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
SEPTEMBER

30 september 2021 is de uiterste datum voor:
Verhandelen MVC’s



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
OKTOBER

1 oktober 2021 is de start van de staalnamecampagne

31 oktober 2021 is de uiterste datum voor:
Wijzigen van nateelten en vanggewassen in de 
verzamelaanvraag



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
NOVEMBER

15 november 2021 is de uiterste datum voor:
Laten nemen van stalen voor het nitraatresidu



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
DECEMBER



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
JANUARI 2022

1 januari 2022 is de uiterste datum voor:
Automatische uitwisseling van debietmeterstanden bij 
be/verwerkers en producent andere meststoffen.



OVERZICHT ADMINISTRATIEVE DATUMS
Website



Overzicht administratieve datums Mestbank 2021

Timing Onderwerp

15 februari 2021 Uiterste datum derogatieaanvraag 
15 februari 2021 Uiterste datum voor wijziging jaarlijkse keuze mestsamenstelling tussen mestanalyses of forfait 
15 februari 2021 Uiterste datum om vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen in te trekken
15 februari 2021 Uiterste datum indienen vanggewasovereenkomst (Mestbank aanvaardt overeenkomsten tot 30 juni)
15 februari 2021 Uiterste datum voor melding samenwerking circulaire bedrijven

15 februari 2021
Uiterste datum aanvraag equivalente maatregelen (ifv maatregelen 2021 nader te bepalen)

28 februari 2021 Uiterste datum wijziging mesttransportdocumenten
15 maart 2021 Uiterste datum indienen Mestbankaangifte 
30 april 2021 Uiterste datum indienen verzamelaanvraag

31 mei 2021 Uiterste datum voor aanduiden van derogatiepercelen in verzamelaanvraag
1 juni 2021 Uiterste datum aanvraag vrijstelling 2022 gebiedsgerichte maatregelen

30 juni 2021 Uiterste datum om verzamelaanvraag te wijzigen met gevolgen voor mestwetgeving

30 september 2021 Uiterste datum verhandeling MVC's 
1 oktober 2021 - 15 november 2021 Staalnameperiode nitraatresidu 
31 oktober 2021 Uiterste datum om nateelten en vanggewassen te wijzigen in de verzamelaanvraag
1 januari 2022 Deadline debietmeters voor mestverwerkingsinstallaties
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