
13 en 16 november 2017

1

Toelichting Mestbank

Ir. Charline Vanneste
Celhoofd Bedrijfsdoorlichting
Mestbank – Regio West

Mestbank  - Krachtlijnen MAP5 
(2015-2018)

Doelstellingen voor nitraat en fosfaat -
afbakening focusgebieden.
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Doelstellingen MAP5 - nitraat
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er •Maximum 5% van de MAP-
meetpunten vertoont een 
overschrijding van 50 mg NO3

-/l 
in 2018
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er •Vlaams: gewogen gemiddelde 
nitraatconcentratie in filter 1 
max. 32 mg NO3

-/l tegen 2018

•Regionaal: in elke HHZ met 
meer dan 50 mg NO3

-/l afname 
van 5 mg NO3

-/l tegen 2018

•Lokaal: in elke meetput met 
meer dan 100 mg NO3

-/l 
afname van 10% tegen 2018
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Doelstellingen MAP5 - fosfaat
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er • Geen specifieke 
waterkwaliteitsdoelstelling 
voor P in MAP5

• … maar doelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water te 
realiseren op middellange 
termijn

La
n

d
b

o
u

w
b

o
d

em

• Fosfaatrijke 
landbouwbodems verder 
uitmijnen gedurende 
MAP5

4



13 en 16 november 2017

3

MAP5 in 4 kernwoorden

Gebiedsgerichte 
aanpak

Oordeelkundige 
bemesting met N & P

Bedrijfsbenadering Betere naleving

MAP5
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Gebiedsgerichte aanpak

Regionale verschillen in 
waterkwaliteit in Vlaanderen 

6

Binnen regio’s  verschillen tussen 
individuele bedrijven m.b.t. hun impact 

op de lokale waterkwaliteit

Bijkomende maatregelen gericht op het 
juiste gebied: FOCUSGEBIED

Bijkomende maatregelen gericht op
de juiste bedrijven: FOCUSBEDRIJVEN

Gebieds- & bedrijfsspecifieke aanpak
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Focusgebied 2017

7

Afbakening focusgebieden

Mestbankwerking is gericht op waterkwaliteit, 
niet op waterkwantiteit.
Jaarlijkse herafbakening van de focusgebieden.

Nieuwe afbakening 2017 sinds 18/01/2017.

Focusgebieden = 
gebieden waar de nitraatconcentraties in het 
oppervlaktewater worden overschreden OF waar de 
evolutie van de nitraatconcentratie in het grondwater 
onvoldoende vooruitgang toont.
In deze gebieden geldt een strengere uitrijregeling, 
verplichte inzaai vanggewassen, lagere 
nitraatresidudrempelwaarden.

7
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N-bemestingsnormen in Vlaanderen op evenwichtig niveau

Maar nog wel problemen met waterkwaliteit…

Efficiëntie bemesting verhogen

Bedrijfsbenadering

Betere naleving van het 
actieprogramma nastreven

• Gerichte controle

• bedrijfsdoorlichting

• Proportionele sanctioneringVertrouwen geven, 
verantwoordelijkheid nemen

Oordeelkundige bemesting & 
bedrijfsbenadering

Mestbank  - Resultaten MAP-
meetnet

Rapport van VMM “nutriënten in 
oppervlaktewater in landbouwgebied 

2016-2017”: 
https://www.vmm.be/publicaties/nutriente
n-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-
2016-2017

https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-2016-2017
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Resultaten MAP-meetnet: winterjaar 

2016-2017

7

Resultaten MAP-meetnet: winterjaar 

2016-2017
Brugse Polder:

IJzerbekken:

Leiebekken:

7

6 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 9.37 %
4 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 6.25 %
11 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 17.19 %
43 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 67.19 %
0 MAP-meetpunten nog geen meting 0 %
64 100 %

57 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 49.56 %
16 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 13.91 %
10 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 8.70 %
32 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 27.83 %
0 MAP-meetpunten nog geen meting 0 %
115 100 %

21 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 36.84 %
6 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 10.53 %
14 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 24.56 %
16 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 28.07 %
0 MAP-meetpunten nog geen meting 0 %
57 100 %
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Resultaten MAP-meetnet: winterjaar 

2017-2018 (t/m 14/11/2017)
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Resultaten MAP-meetnet: winterjaar 

2017-2018 (t/m 14/11/2017)
Brugse Polder:

IJzerbekken:

Leiebekken:

7

3 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 5.26 %
0 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 0 %
3 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 5.26 %
36 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 56.16 %
15 MAP-meetpunten nog geen meting 26.32 %
57 100 %

2 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 3.13 %
3 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 4.69 %
3 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 4.69 %
52 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 81.25 %
4 MAP-meetpunten nog geen meting 6.25 %
64 100 %

8 MAP-meetpunten > 50,1 mg NO3-/L 6.96 %
3 MAP-meetpunten > 40 mg NO3-/L en =< 50,1 mg NO3-/L 2.61 %
7 MAP-meetpunten > 30 mg NO3-/L en =< 40 mg NO3-/L 6.09 %
91 MAP-meetpunten =< 30 mg NO3-/L 79.13 %
6 MAP-meetpunten nog geen meting 5.22 %
115 100 %
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Resultaten MAP-meetnet: evolutie

7

Resultaten MAP-meetnet: evolutie

7
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Mestbank  - Controle naleving 
MAP5

Controlesystemen binnen de Mestbank 
vanuit Dossierbeheer, Bedrijfsdoorlichting 
en Handhaving.

Betere naleving

3 luiken:

Nitraatresiducontroles

Bedrijfsdoorlichtingen

Handhavingsacties – terreincontroles

18
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Nitraatresiducontroles:
staalnames najaar van 01/10 tot en met 15/11

19

Nitraatresiducontroles:
staalnames najaar van 01/10 tot en met 15/11

20

Nitraatresidu op één perceel 

Controle door de Mestbank

Landbouwers die derogatie toepassen

Niet-focus bedrijven met nitraatresidu tussen DW1 en DW2 vorig jaar

Bedrijfsevaluatie Nitraatresidu

Focusbedrijven die vrijstelling aanvragen

Bedrijven die verplicht een bedrijfsevaluatie moeten doen na 
negatieve evaluatie van het nitraatresidu voorgaand jaar

(hoogproductieve) bedrijven die hun bemestingsruimte willen 
verhogen  hogere bemestingsnormen
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Evaluatie criteria Nitraatresidu

Nitraatresidu op bedrijfsniveau  3 criteria bepalen categorie:
Gewogen gemiddelde nitraatresidu 
Aantal individuele nitraatresidubepalingen boven DW2
Aantal teelttypes met gemiddeld nitraatresidu boven DW2

Categorie
Gewogen gemiddelde

nitraatresidu

Aantal nitraatresidubepalingen /

Aantal teeltypes

hoger dan DW2

Categorie 0 < DW1gewogen

Categorie 1 tussen DW1gewogen en DW2gewogen

max. 1/3 nitraatresidu’s of max 1 

teelttype

Categorie 2 tussen DW1gewogen en DW2gewogen > 1/3 nitraatresidu’s of > 1 teeltype

Categorie 3 > DW2gewogen

21

Nitraatresidu bedrijfsevaluatie - gevolgen

Jaar X

Resultaat
NRES

Autocontrole op bedrijfsniveau

Categorie 3Categorie 2Categorie 1Categorie 0

Jaar X+1

Status
Bedrijf

Verderzetten autocontrole op bedrijfsniveau

Vrijstelling indien 
focusbedrijf

Wordt/blijft 
FOCUSBEDRIJF
(Categorie 1)

FOCUSBEDRIJF
Categorie 2

FOCUSBEDRIJF
Categorie 3

Focusbedrijf Cat. 2:
• Maatregelen categorie 1
• Geen effluenten na 15/8
• Verplichte bodembalans voor 

groentenbedrijven
• Bemestingsplan
• N-gebruiksruimte daalt met 10%
• Voor- en namelden van de

burenregeling
• Geen derogatie

Focusbedrijf Cat. 3:
• N-gebruiksruimte daalt met 20%
• Vanggewas verplicht op 20% van 

het bedrijfsareaal (*)

• Maatregelen categorie 2

• Alle mesttransport met AGR-GPS
• Geen derogatie

Recidivisme:
+ 10% per jaar
boete

* Voor het bepalen van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond wordt geen 
rekening gehouden met landbouwgrond die permanent overkapt is of met landbouwgronden 
waarop een blijvende teelt wordt verbouwd

22
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Bedrijfsdoorlichtingen:
Gerichte controle na risicoanalyse

Nitraatresidu

Terreincontroles

Bedrijfsbalans:
Geen doel maar een

middel

Risicoanalyse

Bedrijfsbalans:
evaluatie of 

nutriëntengebruik 
binnen de N- en P-
gebruiksruimte van 

het bedrijf valt

Nitraatresidu:
Evaluatie van nutriënten-
gebruik binnen het bedrijf

Doorlichting

Proportionele
sanctionering

23

Proportionele sanctionering

24

Bedrijfsdoorlichting na risicoanalyse

Sanctie na
eerste
doorlichting

Geen risico op 
nutriëntenverli

ezen – geen 
maatregelen

Risico op 
nutriëntenverliezen 

binnen 
aanvaardbare 
marges – geen 
maatregelen

risico op 
nutriëntenverliezen 
door niet-
representatieve 
mestsamenstelling

• boete op basis van 
economisch 
voordeel 

• nitraatresidu op 
bedrijfsniveau door 
overheid

• alle mesttransport 
met AGR-GPS

• verplicht 
bedrijfsforfait

risico op 
nutriëntenverliezen 
door meer bemesten 
dan N- en P-
gebruiksruimte

• boete voor 
overbemesting

• nitraatresidu op 
bedrijfsniveau door 
overheid

risico op 
nutriëntenverliezen 
door niet-aangegeven 
productie

• boete op basis van 
economisch voordeel  
(NER overschrijding)

• nitraatresidu op 
bedrijfsniveau door 
overheid

• 125% van de niet-
aangegeven mest-
productie verwerken 
in volgende jaar

• alle mesttransport 
met AGR-GPS

• verplicht 
bedrijfsforfait

Sanctie na recidivisme
inhouden van rechten 

(bemestingsrechten en/of NER) --> 
procentueel annuleren (definitief)
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Handhavingsacties: 
terreincontroles in VODKA-gebied

Toespitsen op gebieden waarvan de waterkwaliteit 
nog onvoldoende is  hogere kans op controle.

2014: eerste VODKA-actie:
2015: ! op sterk overschreden MAP-meetpunten:
2016: 

33 gemeenten in VODKA gebied Vlaanderen
inspecteurs gaan er intensiever controleren op het 
correct opbrengen en tijdig onderwerken van mest, de 
bemestingsdosis, het respecteren van de afstandsregels 
(5 of 10 m) tot waterlopen, lozingen en de mestopslag.

26
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Handhavingsacties: 
terreincontroles in VODKA-gebied

VODKA 2017 - 2020: 
Uitdijend model: VODKA scoop uitbreiden naar nieuwe 
focusgebieden met klemtoon op grondwater.
VODKA winterjaar 2017-2018 is onderdeel van deze 
meerjarenplanning.
In selectie gemeenten is rekening gehouden met evolutie 
vd. waterkwaliteit  sterkere inzet in gebieden O.-Vl. 

Doelstelling VODKA gemeente voor HH 
toezichthouders: 

min 1 dag per week aanwezig gedurende het volledige 
jaar
tijdens de uitrijperiode min 2 dagen aanwezigheid
min met 10% van de landbouwers in contact komen 27

Kaart VODKA-gebied Vlaanderen 2017-2018

28
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Kaart VODKA en  focusgebied West-Vl. 2017-2018

29

Mestbank – regelgeving en 
praktische info

Website VLM en tools als hulp bij naleving 
Mestdecreet
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Website VLM – nuttige links: 
Website VLM: (www.vlm.be)

Mestbank:
In aparte rubrieken alle mogelijke info voor de landbouwer.

Formulieren en registers – Mestbank: digitaal platform 
met alle mogelijke formulieren die de landbouwer voor 
de Mestbank kan nodig hebben.
Mestbeleid: info over studies, nitraatresidurapporten, 
mestrapporten, bedrijfsadvies (fiches!)

Gemeentestatistieken Mestbank:
LINK
Opvragen van info per gemeente over:

Bedrijfsgegevens: aantal bedrijven, bedrijfstypes, 
dierenaantallen,…
Transport van dierlijke en andere meststoffen

31

Focusbedrijf - uitrijregeling: 

Focusbedrijf: wat en wanneer?
LINK (+ fiches)
Niet-focusbedrijf
Focusbedrijf door ligging
Focusbedrijf met maatregelencategorie 1, 2 of 3.
Perceels- of bedrijfsevaluatie?
Vrijstelling aanvragen?

Uitrijregeling:
LINK + overzicht
Meststoffen type 1, 2 en 3

32

http://www.vlm.be/
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/cijfers-en-studies/gemeentestatistieken_mestbank/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/focusbedrijf/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Schema_uitrijregeling.pdf
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Mestopslag (1)

LINK info op de VLM-website

Jaarlijks aan te geven op de Mestbankaangifte:
Opslagcapaciteit
Hoeveelheid opgeslagen mest per type
Inhoud: forfaitair of analyse

Grootte opslagcapaciteit (vanaf 31/12/2011):
van ten minste 9 maanden voor dieren die steeds op stal 
staan
van ten minste 6 maanden voor dieren met buitenloop
van ten minste 3 maanden voor stalmest 

33

Mestopslag (2) 

De verplichting opslagcapaciteit geldt niet:
als de landbouwer kan aantonen dat elke hoeveelheid 
mest boven de werkelijke opslagcapaciteit op een voor 
het leefmilieu onschadelijke wijze zal worden verwijderd.
Voor pluimvee waarvan de mest in de stal blijft en 
afgevoerd wordt na elke ronde.

De minimale opslagcapaciteit uitgedrukt in 
volume-eenheden naargelang de diersoort en het 
staltype: http://navigator.emis.vito.be

34

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/mestopslag/Paginas/default.aspx
http://navigator.emis.vito.be/
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Mestopslag (3) 

Vaste dierlijke mest (stalmest, champost en vaste fractie na het 
scheiden van dierlijke mest en dierlijke mest met een droge stofgehalte van 

mininum 20%) of andere meststoffen, mag u tijdelijk 
opslaan op landbouwgrond voor ze gespreid worden. 

Rekening houden met de volgende regels:
niet meer mest opslaan op het perceel dan er zal worden 
gespreid.
afstand tot de perceelsgrens en het oppervlaktewater 
bedraagt minstens 10 meter. 

In alle omstandigheden voorkomen dat mestsappen 
afvloeien buiten uw perceel ook al heeft u de afstandregel 
gerespecteerd. 

afstand tot woningen van derden bedraagt minstens 100 
meter.

Lozingen worden bestraft!

35

Mestopslag (4) 

Verboden om vaste dierlijke mest op te slaan op 
landbouwgrond van 16/11 t.e.m. 15/01.

Buiten die periode maximaal 2 maanden opslaan op 
landbouwgrond.

Opslag spuistroom: aparte regels

Overname van een veeteeltexploitatie:
de dierlijke mest die op de datum van overname in 
opslag aanwezig is, behoort vanaf de overnamedatum tot 
de bedrijfsbalans van de overnemer.

Controle mestopslag:
Bij MB door bedrijfsdoorlichting en Handhaving
Aandacht op regels Mestbank en VLAREM-
constructievoorschriften.

36
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Website VLM - rekenprogramma’s: 

Rekenprogramma’s:
Diverse programma’s die landbouwer kunnen 
ondersteunen bij een MAP5 correcte aanpak van zijn 
bedrijfsvoering.

BASsistent balanssimulator 2017
Uitrijtool:

https://uitrijtool.vlm.be/#/
Tool die landbouwers helpt om per perceel na te gaan welke 
bemesting hij er in welke periode mag uitvoeren.

BASsistent NER-boete 2016 en compensatie
BASsistent begrazing 2016
BASsistent dierlijke opslagcapaciteit
BASsistent mestverwerking

37

Mestbankloket

Persoonlijke info van / voor de landbouwer:

38

https://uitrijtool.vlm.be/#/


13 en 16 november 2017

20

Mestbankloket

Aangifte:
Invullen en indienen van de Mestbankaangifte
Raadplegen van alle ingediende Mestbankaangiftes en 
bijlagen

Aanvoer en afvoer mest:
Raadplegen van vervoersrapporten per jaar
Raadplegen van ingediende inscharingen en 
burenregelingen

Aanvragen:
Indienen van aanvragen derogatie, verhoogde bemesting 
en vrijstelling focusbedrijf.

39

Mestbankloket

Gronden:
Raadplegen van bemestingsnormen en –prognoses
Onontvankelijke aanvragen en eventuele 
afkeuring/sancties van derogatie en verhoogde 
bemesting

Identificatie:
Overzicht van de identificatiegegevens

Mestbalans:
Raadplegen van de mestbalans per jaar. Indien er 
wijzigingen zijn wordt een nieuwe berekening gemaakt 
voor de landbouwer.

40
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Mestbankloket

Mestverwerking:
Berekening “basisplicht” en “plicht door overname NER”

MVC:
Overzicht mestverwerkingscertificaten per jaar en 
verdeeld in “pluimvee” en “niet-pluimvee”

NER:
Overzicht beschikbare NER per productiejaar en in detail 
per diersoort.
Brieven verstuurd in kader van overnemen en overlaten 
nutriëntenemissierechten (NER)

41

Mestbankloket
Veebezetting:

Overzicht van de dierbezetting per productiejaar
Overzicht rundvee / melkproductie

Staalnames (bodem):
Nitraatresidu: 

Overzicht per jaar van te nemen NRes-stalen en resultaten

Verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies:
Overzicht van te nemen en genomen stalen (2x per jaar)

Fosfaat:
Overzicht van genomen fosfaatstalen en klasse van 

betrokken percelen.

Staalnames BO: 
Overzicht van resultaten van genomen NRes-stalen i.k.v. BO-

contract.

42
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Mestbankloket
Status:

Weergave per jaar van status bedrijf (al dan niet 
focusbedrijf en al dan niet maatregelencategorie)

43

Mestverwerking

MVW-plicht  nieuwe kaart! (Nieuwe cijfers productiedruk)

44
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Mestverwerking

45

Mestverwerking

46
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Nieuwtjes

Altijd op homepagina website VLM
1m teeltvrije zone:

Controle vanaf 2018 door dienst Handhaving
Langs waterlopen in GRB in focusgebied – niet 
productieve teelt

47

Dank voor uw aandacht

Contactgegevens:
charline.vanneste@vlm.be

050/45.81.94
Algemeen VLM nummer: 050/45.81.00

mailto:charline.vanneste@vlm.be

