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Inleiding 
 
 
Het Mestdecreet bepaalt sinds 2000 kwetsbaar gebied natuur.  De bestemmingen 
“natuurgebieden”, “natuurontwikkelingsgebieden”, “natuurreservaten” en “bosgebieden” zoals 
vastgesteld in het decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening van 22 oktober 1996 zijn 
aangeduid als kwetsbaar gebied natuur. Er geldt een bemestingsverbod.  
Eind 2008 is het Mestdecreet ten aanzien van deze kwetsbare gebieden natuur gewijzigd. 
Hierbij zijn enerzijds een aantal bepalingen in de bestaande reglementering gewijzigd en 
worden anderzijds gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals vastgesteld in het 
decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening van 18 mei van 1999, ook als kwetsbaar gebied 
natuur afgebakend. 
De regelgeving en procedure voor deze gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen is 
uitvoerig beschreven in Toelichting 1: Kwetsbaar gebied natuur door gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen.  
De bepalingen in de gewestplanbestemmingen beschrijven we in deze Toelichting 2: 
Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen. U krijgt bovendien meer informatie over de 
bemestingsnormen die van toepassing zijn op uw percelen in deze kwetsbare gebieden 
natuur, de overdrachtsregels en uw rechten en plichten. De gewijzigde bepalingen zijn van 
toepassing sinds 1 januari 2007. 
 
 
 
I.  Welke bemesting is van toepassing in kwetsbaar gebied natuur 
door gewestplannen? 
 
 
I.1.  Algemeen 
 
In de bestemmingen “natuurgebieden”, “natuurontwikkelingsgebieden”, “natuurreservaten” 
en “bosgebieden” van de gewestplannen geldt een bemestingsverbod. Dat betekent dat elke 
vorm van bemesting verboden is, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 
uitscheiding door begrazing waarbij twee grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis (2 
GVE/ha per jaar) zijn toegelaten. 

Volgens de oude regelgeving was een bemesting van 2GVE/ha van toepassing op 
elk moment behalve in de periode van 1 juli tot 15 september. In die periode 
mochten uitzonderlijk meer grootvee-eenheden grazen maar op jaarbasis mocht de 
norm van 2GVE/ha niet overschreden zijn. Nu mogen gans het jaar door meer 
grootvee-eenheden grazen maar op jaarbasis mag de norm van 2GVE/ha nog 
steeds niet overschreden worden.  

 
Ook op percelen kleiner dan 1 ha, moet u de norm van 2 GVE/ha per jaar respecteren. Zo is 
op een perceel van 0,5 ha op jaarbasis slechts 1 GVE toegelaten.  
 
Op een akkerbouwperceel waarop geen begrazing mogelijk is, geldt een effectieve 
“nulbemesting” vermits geen meststoffen mogen worden opgebracht op het perceel. 
 
Op bepaalde percelen is onder bepaalde omstandigheden een versoepeling van het strenge 
bemestingsverbod mogelijk (zie II.2.). De gewestplanbestemming en de biologische 
waardering van het perceel speelt hierin een fundamentele rol. 
 
De gewestplanbestemmingen worden opgedeeld in twee groepen omdat de versoepelingen 
verschillend zijn. Op deze verschillen gaan we verder in deze toelichting nog uitvoerig in. De 
volgende groepen worden onderscheiden: 
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- natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, natuurreservaten (of kortweg 
natuurgebieden) 

- bosgebieden 
 
De biologische waarderingscode wordt toegekend op basis van de biologische 
waarderingskaart (BWK) van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).  
Het Mestdecreet groepeert de biologische waarderingcodes tot 3 groepen natuur: 

- halfnatuurlijke graslanden: dit is een groepering van  
o de halfnatuurlijke graslanden  
o de graslanden Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr  
o de graslanden Hpr*+Da  
o de graslanden Hpr* met elementen van Mr, Mc, Hu, Hc. 

- potentieel belangrijke graslanden 
- intensieve graslanden en akkers 

 
Achteraan in deze toelichting, vindt u een bijlage met uitleg over de verschillende biologische 
waarderingscodes die in het Mestdecreet van belang zijn. 
 
Op basis van de twee groepen van gewestplanbestemmingen én de drie groepen natuur 
onderscheiden we de volgende groepen natuur: 

- halfnatuurlijke graslanden in natuurgebieden (GRN) 
- potentieel belangrijke graslanden in natuurgebieden (GRI) 
- intensieve graslanden en akkers in natuurgebieden (GRO) 
- halfnatuurlijke graslanden in bosgebieden (GBN) 
- potentieel belangrijke graslanden in bosgebieden (GBI) 
- intensieve graslanden en akkers in bosgebieden (GBO) 

 In de groep natuur intensieve graslanden en akkers in bosgebieden (GBO) 
geldt geen bemestingsverbod, maar zijn de algemene bemestingsnormen 
van toepassing. Deze groep wordt eigenlijk niet beschouwd als kwetsbaar 
gebied natuur.  

 
De toekenning van de groep natuur aan de percelen gebeurde al in 2000 toen de 
regelgeving kwetsbaar gebied natuur voor het eerst geïmplementeerd werd.  
 
 
 
I.2.  Wat zijn de mogelijke afwijkingen op het bemestingsverbod? 
  
Zoals hierboven vermeld, zijn op bepaalde percelen afwijkingen van het bemestingsverbod 
mogelijk. De biologische waardering van het perceel is daarin doorslaggevend. De volgende 
instrumenten zijn uitgewerkt: ontheffing, huiskavel en beheerovereenkomsten. 
 
 
I.2.1.  Beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest per ha per jaar 
 
Op percelen die behoren tot de groep natuur “potentieel belangrijke graslanden (GGI)” is 
bovenop de norm van 2 GVE/ha, jaar een supplementaire bemesting van maximaal 100 kg 
stikstof uit kunstmest per ha en per jaar toegestaan op voorwaarde dat u daarvoor een 
beheerovereenkomst sluit met de Vlaamse Landmaatschappij. Deze overeenkomst kan u 
jaarlijks aanvragen via de verzamelaanvraag van het ALV. 
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I.2.2.  Ontheffing 
 
Door ontheffing wordt het perceel vrijgesteld van het bemestingsverbod en gelden dus de 
algemene bemestingsnormen en bepalingen van kwetsbaar gebied water op voorwaarde 
uiteraard dat het perceel niet ligt in andere kwetsbare gebieden met verstrengde 
bemestingsnormen zoals fosfaatverzadigd gebied en grondwaterwingebieden zone I.   
 
Ontheffing betekent dat het perceel dezelfde plichten én rechten geniet als een perceel dat in 
kwetsbaar gebied water ligt. Een perceel met ontheffing komt niet in aanmerking voor de 
vergoeding natuur. 
 
De ontheffing wordt ambtshalve toegekend door de Mestbank en zodoende kan u er geen 
afstand van doen. Door overdrachten kan de ontheffing verloren gaan. Het instrument 
ontheffing is daardoor uitdovend. 
  
 

Initiële toekenning van ontheffing 
  
De initiële toekenning van ontheffing gebeurde al in 2000 op basis van het toenmalige 
Mestdecreet en de toenmalige beschikbare perceelsgegevens. Aan de initiële toekenning 
is niets gewijzigd, waardoor die momenteel ook niet meer ter discussie staat. In deze 
toelichting willen we toch nog even stilstaan bij de regels van initiële toekenning van 
ontheffing.  
 
De ontheffing kon pas toegekend worden op voorwaarde dat aan elk van de volgende 
voorwaarden voldaan was. 
 

- Voorwaarde over de groepen natuur: ontheffing was enkel mogelijk voor percelen 
die behoorden tot de groep “intensieve graslanden en akkers in natuurgebieden 
(GRO)”.  De “intensieve graslanden en akkers in bosgebieden” kwamen niet in 
aanmerking vermits ze geen bemestingsverbod opgelegd kregen. 

- Voorwaarde over het gebruik van het perceel: ontheffing werd in 2000 toegekend 
aan de landbouwer die de 
o notificatie gezinsveeteeltbedrijf verworven had in 1997 (aangifte 1998) 

 voor de graslandpercelen die in zijn gebruik waren op 31/12/1998 
(volgens de perceelsregistratie 1998 en 1999) én op voorwaarde dat 
die percelen reeds in zijn gebruik waren in 1994; 

 voor de akkerbouwpercelen die al in zijn gebruik waren op 31/12/1998 
(volgens de perceelsregistraties 1998 en 1999) én op voorwaarde dat 
die reeds vóór 1996 verworven waren door die landbouwer. 

o notificatie gezinsveeteeltbedrijf niet verworven had in 1997 (aangifte 
1998); ook genoemd de niet-gezinsveeteeltbedrijven, 

 voor de akkerbouwpercelen die al in zijn gebruik waren op 31/12/1998 
(volgens de perceelsregistraties 1998 en 1999) én op voorwaarde dat 
die reeds vóór 1996 verworven waren door die landbouwer. Dit heeft 
voor gevolg dat als dergelijke akkerbouwpercelen omgezet worden 
naar graslandpercelen de ontheffing niet meer van toepassing is. 

 
 
 
Overdrachtsregels 
 
Als een landbouwer een perceel waarop ontheffing van toepassing is, in gebruik neemt of 
als de structuur van de rechtspersoon wijzigt, dan kan de ontheffing verloren gaan. 
Seizoenspacht vormt op deze laatste een uitzondering: het gebruik op 1 januari is 
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doorslaggevend om te bepalen of de ontheffing behouden blijft of niet. De gebruiker en 
de eventuele overdrachtsgegevens worden via de verzamelaanvraag geïnventariseerd. 
Eens de ontheffing verloren gegaan is, dan kan die niet meer terug ingesteld worden. 
 

Vermits de initiële toekenningen al gebeurden in 2000, werden de overdrachten 
nauwgezet opgevolgd sinds 2000 (via de jaarlijkse perceelsregistratie) om de status 
van ontheffing te blijven bepalen voor de nieuwe gebruiker. Eind 2008 zijn de 
ontheffingsregels in het Mestdecreet gewijzigd. Deze gewijzigde bepalingen zijn 
van toepassing sinds 1 januari 2007. De Mestbank zal dan ook voor het toepassen 
van de nieuwe overdrachtsregels vertrekken van de toestand van 31 december 
2006 (= eindtoestand volgens oude regels). De percelen waarop de ontheffing niet 
meer van toepassing was op 31 december 2006 op basis van de oude regels, 
blijven onherroepelijk op geen ontheffing staan. Door de aangepaste 
overdrachtsregels is het mogelijk dat de status ontheffing voor 2008 en 2009 wijzigt 
en dus anders is dan wat de Mestbank u eerder gecommuniceerd heeft in de 
jaarlijkse overzichten met bemestingsnormen en bemestingsregimes.  
 
 

De volgende situaties kunnen zich voordoen sinds 1 januari 2007: 
 
 

SITUATIE 1:  ONTHEFFING IS INITIEEL TOEGEKEND AAN EEN PERCEEL VAN EEN 
NATUURLIJKE PERSOON (NP) 

 
 

a) Bij overdracht van een perceel met ontheffing aan een andere natuurlijke 
persoon, blijft de ontheffing: 

 steeds behouden als de overnemer de echtgenoot (NP(echt)) is van de 
overlatende natuurlijke persoon. 

 

 
 

 eenmalig behouden als de overnemer een afstammeling of een 
aangenomen kind is, een afstammeling of aangenomen kind van zijn 
echtgenoot of de echtgenoot van een afstammeling of aangenomen kind 
van de overlater (NP(afst)). Bij elke volgende overdracht van het perceel gaat 
de ontheffing onherroepelijk verloren. 

 

 
 

NP NP 
(afst) 

NP NP 
(echt) 

 niet behouden, maar wordt ze stopgezet als de overnemende natuurlijke 
persoon een andere verwantschap heeft dan alle hierboven vermelde 
verwantschappen (NP(and)). 
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b) Bij overdracht van een perceel met ontheffing aan een rechtspersoon, blijft de 

ontheffing: 
 eenmalig behouden op voorwaarde dat de overlatende (natuurlijke) persoon 

optreedt als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder van de 
rechtspersoon (RP(NP)). Als zijn mandaat van zaakvoerder, beherende 
vennoot of bestuurder wordt stopgezet, vervalt de ontheffing behalve als zijn 
mandaat wordt overgenomen door zijn echtgenoot, door een afstammeling 
of aangenomen kind, door een afstammeling of aangenomen kind van zijn 
echtgenoot of door de echtgenoot van een afstammeling of aangenomen 
kind (RP(afst)). De overlatende natuurlijke persoon behoudt eveneens de 
ontheffing als hij als natuurlijke persoon (NP(oorspr)) het perceel terug in 
gebruik neemt na overdracht van de vermelde rechtspersoon (RP(afst)).   

 

 
 

 eenmalig behouden op voorwaarde dat zijn echtgenoot, een afstammeling 
of aangenomen kind, een afstammeling of aangenomen kind van zijn 
echtgenoot, of de echtgenoot van een afstammeling of aangenomen kind 
optreden als zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder (RP(afst)). Als 
hun mandaat van zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt 
stopgezet, vervalt de ontheffing. De overlatende natuurlijke persoon behoudt 
weliswaar de ontheffing als hij als natuurlijk persoon (NP(oors)) het perceel 
terug in gebruik neemt na overdracht van de vermelde rechtspersoon 
(RP(NP)).     

 

 

NP RP 
(afst) 

RP 
(afst) 

NP 
(oorspr) 

NP RP 
(NP) 

RP 
(afst) 

NP 
(oorspr) 

NP NP 
(and) 

 
 niet behouden maar wordt ze stopgezet als andere personen dan alle 

hierboven vermelde verwantschappen het mandaat van zaakvoerder, 
beherende vennoot of bestuurder opnemen (RP(and)). 
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c) Bij overdracht van een perceel met ontheffing aan een VVZRL (Vereniging of 

Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid): Zie hieronder onder Situatie 3. 
 
 
 

SITUATIE 2 :  ONTHEFFING IS INITIEEL TOEGEKEND AAN EEN PERCEEL VAN EEN 
RECHTSPERSOON (RP) 

 
 

a) Bij wijziging van de structuur van de rechtspersoon, blijft de ontheffing 
 eenmalig behouden op voorwaarde dat het mandaat van de zaakvoerder, 

beherende vennoot of bestuurder bij beëindiging overgenomen wordt door 
zijn echtgenoot, een afstammeling of aangenomen kind, een afstammeling 
of aangenomen kind van zijn echtgenoot of de echtgenoot van een 
afstammeling of aangenomen kind (RP(afst)). 

 

 
 

 niet behouden maar wordt ze stopgezet als het mandaat van de 
zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder stopgezet wordt én niet 
overgenomen wordt door de hierboven vermelde verwantschappen (RP(and)). 

 

 
 

b) Bij overdracht van het perceel met ontheffing aan een natuurlijke persoon 
(NP), wordt de ontheffing stopgezet . 

 

 

RP NP 

RP RP 
(and) 

RP RP 
(afst) 

NP RP 
(and) 

 
 

c) Bij overdracht van het perceel met ontheffing aan een andere rechtspersoon 
(RP(and)), wordt de ontheffing stopgezet. 
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d) Bij overdracht van het perceel met ontheffing aan een VVZRL (Vereniging of 
Vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid) wordt de ontheffing stopgezet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

SITUATIE 3 :  ONTHEFFING IS INITIEEL TOEGEKEND AAN EEN PERCEEL VAN EEN 
VVZRL(*)     

 OF 
          ONTHEFFING IS INITIEEL TOEGEKEND AAN EEN PERCEEL VAN EEN 

NATUURLIJKE PERSOON, MAAR WORDT OVERGEDRAGEN AAN EEN 
VVZRL(*) 

(*) VVZRL = Vereniging of Vennootschap zonder Rechtspersoonlijkheid; ook feitelijke 
vereniging genoemd. 
 
 

a) De ontheffing blijft steeds behouden:  
 

 als in het bedrijf van de overlatende landbouwer de echtgeno(o)t(e) van één of 
meerdere leden instapt en dus een VVZRL vormt. 
 

 
 
 

VVZRL 
(NP1, NP2) 

VVZRL 
(NP1, NP2, echt NP1) 

NP VVZRL 
(NP, echt NP) 

RP VVZRL 

RP RP 
(and) 

 als uit de overlatende VVZRL één of meerdere leden stappen.  
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VVZRL 
(NP1, NP2, NP3) 

VVZRL 
(NP2, NP3) 

VVZRL 
(NP1, NP2, NP3) 

NP2 

 
 

 bij een combinatie van vorige 2 puntjes: één of meerdere leden stappen uit de 
overlatende VVZRL en de echtgen(o)t(e) van één of meerdere leden van de 
overlatende VVZRL stappen erin. 

 

 
 
 
b) ontheffing blijft eenmalig behouden als: 

 
 in het bedrijf van de overlatende landbouwer een afstammeling of een 

aangenomen kind instapt, of een afstammeling of aangenomen kind van de 
echtgenoot of de echtgenoot van een afstammeling of aangenomen kind van 
een lid van het bedrijf van de overlatende landbouwer. Dat kan al dan niet in 
combinatie met overdrachten beschreven onder punt a). 
 

 

NP VVZRL 
(NP, afst NP) 

NP 
(afst NP1) 

VVZRL 
(NP1, NP2) 

VVZRL 
(NP1, NP2) 

VVZRL 
(NP1, NP2, afst  NP1) 

VVZRL 
(NP1, NP2, NP3) 

VVZRL 
(NP1, echt NP1) 

NP 
(echt NP1) 

VVZRL 
(NP1, NP2, NP3) 

 
 

 de VVZRL overgaat naar een rechtspersoon waarvan de zaakvoerder, 
beherende vennoot of bestuurder van de rechtspersoon: 

(i) één of meerdere leden zijn van de overlatende VVZRL 
(ii) een afstammeling of een aangenomen kind is, een afstammeling of 

aangenomen kind van de echtgenoot of de echtgenoot van een 
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afstammeling of aangenomen kind van één of meerdere leden van de 
overlatende VVZRL. 

 

 
 

 
c) de ontheffing wordt stopgezet als het een andere overdracht betreft dan de 

hierboven vermelde overdrachten. 
 

 
 
 

VVZRL 
(NP1, NP2) 

VVZRL 
(NP1, AND) 

VVZRL 
(NP1, NP2) 

RP 
 

(afst NP1) 

VVZRL 

RP 
 

(NP1, NP2) 

(NP1, NP2) 

 
 

I.2.3.  Huiskavel 
 
De huiskavel is het perceel (of de percelen) die met de vergunde woning of met de vergunde 
stal(len) een ononderbroken ruimtelijk geheel vormt (vormen). Dat geheel is duidelijk 
afgebakend door een herkenbaar specifiek gebruik of door een duidelijk herkenbaar element 
in het landschap (waterlopen, sloten, wegen, …).   
 
Op de huiskavel geldt geen bemestingsverbod maar zijn de algemene bemestingsnormen en 
bepalingen van kwetsbaar gebied water van toepassing op voorwaarde uiteraard dat het 
perceel niet ligt in andere kwetsbare gebieden met verstrengde bemestingsnormen zoals 
fosfaatverzadigd gebied en grondwaterwingebieden zone I.  Dat betekent dat de huiskavel 
net zoals een perceel met ontheffing dezelfde plichten én rechten geniet als een perceel dat 
in kwetsbaar gebied water ligt. De huiskavel komt niet in aanmerking voor de vergoeding 
natuur. 
 
Enkel de volgende groepen natuur komen in aanmerking voor de huiskavelregeling: 

- halfnatuurlijke graslanden in natuurgebieden (GRN) 
- potentieel belangrijke graslanden in natuurgebieden (GRI) 
- intensieve graslanden en akkers in natuurgebieden (GRO) 

De bosgebieden komen dus niet in aanmerking voor de huiskavelregeling.  
 
 
 
I.3.  Wanneer treden de bepalingen in werking? 
 
De wijzigingen aan het Mestdecreet met betrekking tot de gewestplanbestemmingen zijn 
van toepassing sinds 1 januari 2007. 
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I.4.  Welke compensaties zijn er mogelijk in kwetsbaar gebied natuur? 
 
Percelen waarop het bemestingsverbod geldt, komen in aanmerking voor de vergoeding 
natuur voor zover deze percelen niet in erkende natuur- en bosreservaten liggen. De 
vergoeding natuur vindt net als de beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen haar 
basis in het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II). De 
vergoeding bedraagt 150 EUR per ha en kan u jaarlijks aanvragen via de verzamelaanvraag 
van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Welke percelen concreet in 
aanmerking komen voor de vergoeding natuur is te zien in het Overzicht Bemestingsregimes 
dat jaarlijks (begin december) door de Mestbank opgestuurd wordt maar ook op de 
verzamelaanvraag zelf. 
 
 
 
I.5.  Overzicht van de bemestingsrechten en -plichten in kwetsbaar gebied 
natuur door de gewestplannen 
 
I.5.1.  Samenvatting 
 
Hieronder volgt een overzicht van de bemestingsrechten en -plichten die gelden op 
landbouwpercelen in de gewestplanbestemmingen “natuurgebieden”, “natuurontwikkelings-
gebieden”, “natuurreservaten” en “bosgebieden”. 
 

o Halfnatuurlijke graslanden (GRN of GBN):  
• Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2 GVE/ha, jaar 

door begrazing. Het perceel komt in aanmerking voor vergoeding 
natuur.  

 Het perceel komt niet in aanmerking voor een beheerovereenkomst 
100 kg N/ha, jaar uit kunstmest. 

 Ontheffing is niet van toepassing. 
 Op de huiskavel zijn de algemene bemestingsnormen(*) geldig. De 

huiskavel geniet dezelfde plichten én rechten als een perceel dat in 
kwetsbaar gebied water ligt. De vergoeding natuur kan niet 
aangevraagd worden.  

o Potentieel belangrijke graslanden (GRI of GBI):  
 Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2 GVE/ha, jaar 

door begrazing. Het perceel komt in aanmerking voor de vergoeding 
natuur.  

 Het perceel komt in aanmerking voor een beheerovereenkomst 100 kg 
N/ha, jaar uit kunstmest. De percelen waarop de landbouwer deze 
overeenkomst wil toepassen, worden jaarlijks aangeduid op de 
verzamelaanvraag. 

 Ontheffing is niet van toepassing. 
 Op de huiskavel zijn de algemene bemestingsnormen(*) geldig. De 

huiskavel geniet dezelfde plichten én rechten als een perceel dat in 
kwetsbaar gebied water ligt. De vergoeding natuur kan niet 
aangevraagd worden.  

o Intensieve graslanden in natuurgebieden, -ontwikkelingsgebieden, en –
reservaten (GRO):   

 Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2 GVE/ha, jaar 
door begrazing. Het perceel komt in aanmerking voor vergoeding 
natuur.  

 Het perceel komt niet in aanmerking voor een beheerovereenkomst 
100 kg N/ha, jaar uit kunstmest. 

 
Toelichting 2: Nieuw kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen    - 11 - 



 Ontheffing is mogelijk. Dan zijn de algemene bemestingsnormen van 
toepassing(*). Percelen met ontheffing genieten dezelfde plichten én 
rechten als percelen die in kwetsbaar gebied water liggen. De 
vergoeding natuur kan niet aangevraagd worden.  

• Overdrachtsregels: de ontheffing is uitdovend en kan verloren 
gaan door overdracht van het perceel of een wijziging in de 
structuur van de rechtspersoon. De impact van overdrachten 
op de ontheffing is beschreven onder I.3.2. . 

 Op de huiskavel zijn de algemene bemestingsnormen(*) geldig. De 
huiskavel geniet dezelfde plichten én rechten als een perceel dat in 
kwetsbaar gebied water ligt. De vergoeding natuur kan niet 
aangevraagd worden.  

 
 

(*) De algemene bemestingsnormen zijn van toepassing op voorwaarde dat het perceel niet 
ligt in andere kwetsbare gebieden met verstrengde bemestingsnormen zoals 
fosfaatverzadigd gebied en grondwaterwingebied zone I. 
 
 
I.5.2.  Bemestingsnormen als bemestingsverbod van toepassing is 
 
 P2O5 

 (kg/ha, jaar) 
Totale N 

(kg/ha, jaar)
N 

uit dierlijke 
mest  

(kg/ha, jaar) 

N 
uit andere 

meststoffen 
(kg/ha, jaar) 

N 
uit 

kunstmest 
(kg/ha, jaar) 

niet-
zandgrond 

zandgrond 

Grasland 2 GVE(1) 2 GVE(1)(2) 2 GVE(1)(2) 2 GVE(1) 0 0(2) 
Akkerland 0 0 0 0 0 0(2) 
(1)  2 GVE komt overeen met 170 kg N/ha, jaar en 60 kg P2O5/ha, jaar. Deze hoeveelheden mogen uitsluitend 

door begrazing afgezet worden. 
(2)  Voor percelen gelegen in het BWK-gebied “Potentieel belangrijk grasland” kan jaarlijks een 

beheerovereenkomst 100 kg N/ha, jaar uit kunstmest aangevraagd worden via de verzamelaanvraag van het 
ALV. In dat geval mag 100 kg N/ha, jaar uit kunstmest extra opgebracht worden. 

 
 
I.5.3.  Bemestingsnormen als ontheffing of huiskavel van toepassing zijn 
 
Als ontheffing of de huiskavelregeling van toepassing zijn dan gelden de algemene 
bemestingsnormen op voorwaarde dat de percelen niet in andere kwetsbare gebieden liggen 
met verstrengde bemestingsnormen, zoals fosfaatverzadigd gebied en grondwaterwingebied 
zone 1. De normen staan op de website van de VLM:  
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/mestbank/aanwendenvanmest/bemestingsnormen 
 
 
 
I.5.4.  Wat als er natuurrichtplannen opgemaakt worden in deze kwetsbare gebieden 
natuur? 
 
Op basis van natuurrichtplannen kan voor behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur een 
ontheffing worden gegeven die in de tijd en in bemestingsniveau versoepeld is tot maximum 
de algemene forfaitaire bemestingsnormen. Maar de bemestingsnormen kunnen ook 
verstrengd worden onder invloed van natuurrichtplannen om het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur te stimuleren (mits een vergoeding voor de inkomstenverliezen). 
Als er een natuurrichtplan opgemaakt is, gelden de normen die daarin zijn opgenomen. 
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II.  Wat gebeurt er met de gewestplanbestemmingen als er een 
ruimtelijk uitvoeringsplan afgebakend wordt?  
 
Het decreet op de Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat het vroegere systeem 
van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). 
Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Ze worden 
door één van de volgende niveaus uitgewerkt: door het Vlaams gewest, door de provincie of 
door de gemeente.  
Als een ruimtelijk uitvoeringsplan definitief goedgekeurd wordt, dan houden voor dat 
specifiek gebied de gewestplanbestemmingen op met bestaan. Het gebied krijgt op basis 
van de ruimtelijke uitvoeringsplannen nieuwe bestemmingen toegewezen. 
 
Enkel de bestemmingen “natuur en reservaat” en “bos” afgebakend door gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) worden in het Mestdecreet ook als kwetsbaar 
gebied natuur gedefinieerd; niet de provinciale of gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
 
 
 
II.1.  Wat zijn de gevolgen voor percelen kwetsbaar gebied natuur door 
gewestplannen als een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
afgebakend wordt?   
 
Als een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in werking treedt, dan worden de 
gewestplanbestemmingen opgeheven en worden de GRUP-bestemmingen van toepassing. 
Er kunnen zich dan twee situaties voordoen: 
 

- Percelen krijgen de GRUP-bestemmingen “natuur en reservaat” of “bos”. 
Percelen die door de gewestplanbestemmingen als kwetsbaar gebied natuur 
afgebakend waren, blijven ook door het GRUP als kwetsbaar gebied natuur 
beschouwd. Alle bepalingen van het kwetsbaar gebied natuur blijven van toepassing 
en wijzigen niet onder invloed van het GRUP. Dat betekent dat er geen 
kennisgevingsprocedure opgestart wordt zoals in principe voorzien is na de 
definitieve vaststelling van GRUP’s. Ook de perceelskenmerken ten aanzien van de 
ontheffing blijven behouden. Het GRUP heeft als het ware geen invloed. 
 

- Percelen krijgen een andere GRUP-bestemming dan “natuur en reservaat” of 
“bos”. 
Als door een GRUP de percelen een andere bestemming krijgen dan de 
bestemmingen “natuur en reservaat” en “bos”, dan vallen deze percelen niet langer 
onder de regelgeving van kwetsbaar gebied natuur. In dat geval zal u een aparte brief 
ontvangen met vermelding van de percelen die niet meer als kwetsbaar gebied 
natuur afgebakend zijn. Hierbij wordt eveneens de datum van inwerkingtreding 
vermeld. 
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III. Bij wie kunt u terecht voor meer informatie?

Als u nog vragen heeft of inlichtingen wenst over deze brochure, neem dan contact op met 
uw provinciale afdeling. 

Als u nog vragen heeft of inlichtingen wenst over deze brochure, neem dan contact op met 
uw provinciale afdeling. 

VLM Antwerpen - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals  
Els Daemen - tel.: 014 25 83 04 – els.daemen@vlm.be 

VLM Limburg - Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 
Dirk Massa - tel. 011 29 87 04 – dirk.massa@vlm.be 

VLM Oost-Vlaanderen - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent  
Johan Vermeer - tel. 09 248 55 70 - johan.vermeer@vlm.be 

VLM Vlaams-Brabant – Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven  
Guy Germanes - tel. 016 66 52 69 - guy.germanes@vlm.be 

VLM West-Vlaanderen - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 
Sébastien Janssens - tel. 050 45 81 18 – sebastien.janssens@vlm.be 

Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur − na de middag volgens afspraak 
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Bijlage: Biologische waarderingscodes die opgenomen zijn voor de 
afbakening van kwetsbaar gebied natuur: 
 
 
Halfnatuurlijke graslanden : 
— Ha: struisgrasvegetatie op zure bodem of graslanden van droge, zeer voedselarme zure 
gronden; 
— Hc: vochtig, niet tot weinig bemest grasland, genoemd ″dotterbloemhooilanden″; 
— Hd: kalkrijk duingrasland; 
— Hf: natte ruigte met Moerasspirea; 
— Hj: vochtige tot natte graslanden met hoge abundantie van Juncus spec; 
— Hk: kalkgrasland of grasland van droge, mineralenrijke maar stikstof- en fosforarme 
gronden; 
— Hm: onbemest, vochtig pijpestrootjesgrasland, genoemd ″blauwgraslanden″, vochtige tot 
venige graslanden van zeer voedselarme zandgronden; 
— Hn: zure borstelgrasvegetatie of heischrale graslanden; 
— Hu: mesofiel hooiland; 
— Hv: zinkgrasland; 
 
Graslanden Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr: 
— Hp*: soortenrijk permanent cultuurgrasland; 
— Hpr*: soortenrijk weiland met veel sloten en/of microreliëf; 
— Hpr+Da: zilte graslanden met in de depressies vegetaties gebonden aan zilte invloed; 
— Hr: geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland; 
 
Graslanden Hpr*+Da: de soortenrijk zilte graslanden met veel sloten en/of microreliëf en 
met in de depressies vegetaties gebonden aan zilte invloed; 
 
Graslanden Hpr* met elementen van Mr, Mc, Hu, Hc: soortenrijk weiland met veel sloten 
en/of microreliëf met elementen van moerassige vegetaties of halfnatuurlijke graslanden; 
 
Potentieel belangrijke graslanden: 
— Hp+K: cultuurgrasland met waardevolle kleine landschapselementen in de grasland-, 
moeras- of waterrijke sfeer, b.v. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr); 
— Hp+ fauna: overdruk; 
— Hp-graslanden op lemige en kleiige, relatief vochtige bodems in valleien met een hoge 
ecologische prioriteit (Hpriv); 
— Hpr: weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf; 
 
Intensieve graslanden: Graslanden die niet vallen onder de hierboven vermelde graslanden 
 
 
 
 


