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In de hierna volgende middenkatern 
vindt u een handig overzicht van de uit-
rijregeling. Maar naast de uitrijregeling 
bevat MAP 6 nog andere ingrijpende 
veranderingen die reeds dit jaar van 
start gaan.

14 juni
Op 14 juni zal op het e-loket van de ver-
zamelaanvraag van elk perceel zicht-
baar zijn in welk gebiedstype het ligt. 
Pas begin augustus zal er een juist 
overzicht van de bemestingsnormen per 
perceel zijn op het mestbankloket. 

Vanggewassen, hoe zit het systeem 
in mekaar
De belangrijkste is wel dat in gebied-
stype 2 en 3 de aanvullende maatre-
gelen direct van kracht worden. Dit wil 
zeggen dat er in gebiedstype 3, dit jaar 
reeds 5% bespaard moet worden op 
werkzame stikstof en er 5% extra vang-
gewassen bovenop de referentiehoe-
veelheid moeten gezaaid worden. 

De referentiehoeveelheid wordt bepaald 
als een percentage van het bouwland. 
Hiervoor wordt het gemiddelde van het 
areaal vanggewassen dat een individu-
ele landbouwer op zijn bedrijf uitgezaaid 
heeft gedurende 2016, 2017 en 2018 ge-
nomen en afgezet ten opzichte van de 
totale hoeveelheid bouwland. 
Het areaal verplicht in te zaaien vang-
gewassen kan maximaal 80% van het 
areaal bouwland bedragen, in normale 
omstandigheden en bedraagt minimaal 
20%. Hier kan van afgeweken worden 
als er in het voorgaande jaar te weinig 
vanggewassen zijn gezaaid.

Als vanggewas telt mee: 
• tijdelijk grasland;
• Teelten waarop
• uiterlijk 15 sept een vanggewas aan-

wezig is en aangehouden blijft over-
eenkomstig de aanhoudperioden (vb 
vlas, graan, sommige groenten, … )

• Aardappelen en maïs waarop uiterlijk 
15 okt een vanggewas aanwezig is en 
aangehouden blijft overeenkomstig 
de aanhoudperioden.

• Ook maïs met onderzaaigras.
• Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt ge-

volgd door een laagrisico nateelt (bv 
graan na graan of graan na bieten, …)
- Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt = 

teelten waarop een BO waterkwali-
teit kan toegepast worden (zie toe-
lichting bij VA).
s Grasland,
s Alle graangewassen
s Bieten,

s Spruitkool
s Vlas
s Koolzaad / raapzaad
s Korrelmaïs

- Laag-risico nateelt = elke nateelt 
uitgezonderd specifieke teelten 
(VA).

Voor de landbouwers die gedurende de 
referentiejaren geen percelen hadden 
in gebiedstype 2 en 3, wordt het refe-
rentiepercentage bepaald aan de hand 
van het referentiepercentage van de af-
stroomzone. Deze referentiepercenta-
ges zijn wettelijk vastgelegd voor MAP 
6. 

Boetes onrealistisch hoog
Het deel dat tekort gezaaid was moet in 
het daaropvolgende jaar extra gezaaid 
worden, bovenop het reeds verplichte 
areaal. Ook als er hierdoor meer dan 
80% gezaaid dient te worden. 
• Administratieve geldboete van 250 €/

ha + niet gerealiseerd deel extra toe-
passen in daaropvolgend jaar

• Recidivisme binnen de 5 jaar: 
• Boete vermenigvuldigen met aantal 

keer dat de vanggewasregeling niet 
nageleefd werd.

• Cascadesysteem treedt in werking: 
boetebedrag ifv grootte tekort
- GT1: 250 €/ha
- GT2 en 3: bedrag in functie van het 

aandeel niet-gerealiseerd areaal
s Schijf 1 = deel niet gerealiseerd 

<= 15% > boete = 500 €/ha
s Schijf 2 = deel niet gerealiseerd > 

15% en <= 20% > boete = 750 €/
ha

s Schijf 3 = deel niet gerealiseerd > 
20% > boete = 1500 €/.$

Uitwisseling van de verplichting om 
vanggewassen te zaaien
Een vanggewasovereenkomst is een 
overeenkomst tussen 2 landbouwers 

waarbij de ene landbouwer zich enga-
geert om extra vanggewassen te zaaien 
zodat de andere landbouwer er minder 
moet zaaien. Dit is wel gebonden aan 
veel voorwaarden en je kan slechts een 
verbintenis aangaan met 1 landbouwer 
(zowel als aanbieder als ontvanger)Ge-
biedstypes 2 en 3: “Vanggewassen”
• Voorwaarden:

- Aanbiedende landbouwer en ver-
krijgende landbouwer zijn in het-
zelfde gebiedstype gelegen.

- Er mag nog geen overeenkomst zijn 
met een andere landbouwer.

- De aanbiedende landbouwer:
s Mag niet afgetopt zijn op 80% van 

het areaal.
s mag geen vrijstelling van maat-

regelen genoten hebben in het 
voorgaande jaar en het jaar van 
toepassing.

s Mag geen equivalente maatrege-
len toegepast hebben in het voor-
gaande jaar en aangevraagd heb-
ben in het jaar van toepassing.

s Mag geen focusbedrijf in het 
jaar van toepassing en het voor-
gaande geweest zijn met maatre-
gelenpakket 2 of 3.

s Moet in het voorafgaande jaar vol-
daan hebben aan de verplichting 
om vanggewassen in te zaaien.

- De ontvangende landbouwer:
s mag geen vrijstelling van maat-

regelen genieten in het jaar van 
toepassing.

s Mag geen equivalente maatrege-
len toepassen in het jaar van toe-
passing.

s Mag geen focusbedrijf in het jaar 
van toepassing geweest zijn met 
maatregelenpakket 2 of 3.

Voor 2019 zal de aanvraag voor een 
vanggewassenregeling uitzonderlijk 
tot 14 juli kunnen aangevraagd worden. 
Vanaf 2020 zal de aanvraag voor 15 fe-
bruari moeten gebeuren

Adviesbureau ABS informeert

Mestactieplan 6

De boetes die voorzien zijn in MAP 6 zijn niet meer in verhouding en leiden tot willekeur.
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maart april mei juni juli september november december
vanaf 16 jan vanaf 16 feb vanaf 15 aug vanaf 16 okt

opslag op landbouwgrond voor 
stalmest en champost

Verbod tenzij 
opslag  is afgedekt 
op 
luchtdoorlatende 
semi-permeabele 
wijze

opslag op landbouwgrond voor 
boerderijcompost, 

gecertificeerde GFT- en 
groencompost

grasland
akkers
na oogst hoofdteelt
na oogst niet-
nitraatgevoelige 
hoofdteelt

akkers

 na oogst hoofdteelt

na oogst hoofdteelt
na oogst niet-
nitraatgevoelige 
hoofdteelt
na oogst hoofdteelt

1) specifieke teelt 
andere dan fruit

max. 50 kg werkz 
N/ha

2) specifieke teelt: fruit

3) meststof type 3 
waarvan de N-inhoud 
laag 
(bv. effluent en spuistroom)

max. 30 kg N/ha 
(in najaar X + 
voorj X+1 waarvan 
max. 10 kg miner 
N (gewas 
aanwezig)

4) overkapte 
landbouwgrond

nateelt teelt die na de hoofdteelt op hetzelfde perceel in in hetzelfde jaar wordt verbouwd
vanggewas een groenbedekker uit de teeltenlijst, zoals van toepassing in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die niet-vinderbloemig is, een mengsel van dergelijke groenbedekkers of een mengsel van gras en klaver.
specifieke teelt groenten groep I, II, III, spruitkool, sierteelt en boomkwekerij, fruit, aardbeien en graszoden
hoofdteelt de teelt die op 31 mei van een jaar op het perceel aanwezig is en in afwezigheid van een teelt op die datum, de eerstvolgende teelt die op het perceel wordt ingezaaid
niet-nitraat gevoelige teelt graangewassen, oliehoudende zaden, eiwithoudende gewassen, vlas, bieten, grasland, klaver, luzerne, cichorei, witloof, mengsels van, vlinderbloemigen en overige groenbedekkers

braakliggende landbouwgrond

Type 3:
(kunstmest, spuistroom en 
effluent)

afwijkingen op 
Type 3

Uitrijregeling MAP 6 (niet-derogatie)

max. 100 kg werkz. N/ha in periode van 14cd max. 60 kg 
werkz. N/ha

verplichte bodemanalyse met opvolging van 
bemestingsadvies

max. 40 kg werkz. N/ha

max. 30 kg N/ha (in najaar X + voorj X+1), waarvan max. 10 
kg minerale N/ha (gewas aanwezig bij uitrijden of inden 

uitgereden tss. 1/09 en 15/10 gewas inzaaien, uiterlijk de 
7e dag na het opbrengen)

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/07

algemeen
verbod tenzij vanggewas ingezaaid  ≥ 31/07 en ≤ 15/09 

(max. 36 kg werkzame N/ha)

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 15/09
max. 100 kg werkz. N/ha

uiterlijk na 14 d nateelt inzaaien

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/07

Type 2:
oa. Vloeibare dierlijke mest, 
ook pluimveemest

niet-zware kleigrond

zware kleigrond

verbod tenzij vanggewas ingezaaid ≤ 15/09 (max. 36 kg werkz. N/ha)

max. 100 kg werkz. N/ha

uitzondering: specifieke regelgeving fruitteelt

- max. de hoeveelheid die op perceel mag gespreid worden
- de afstand tot perceelsgrens/opp. Water ≥ 10m

- afstand opslag tot woning van derde of publiek toegankelijk gebouw ≥ 100m
- opslag max. 2 maanden vóór het spreiden

verbod tenzij opslag is afgedekt op 
luchtdoorlatende, semi-permeabele wijze

max. de hoeveelheid die op perceel mag gespreid worden - afstand opslag tot perceelsgrens/oppervlaktewater ≥ 10 m - afstand opslag tot woning van derde of publiek toegankelijk gebouw ≥ 100 m

januari februari augustus oktober

Type 1:
stalmest, champost en traagwerkende meststof 
(boerderijcompost, gecerteficeerde GFT- en groencompost); 
géén pluimveemest

max. 50 kg werkz. N/ha
(geen nateelt of vanggewas vereist)

verboden om mest te spreiden
toegelaten om mest te spreiden mits vermelde voorwaarden 
toegelaten om mest te spreiden 
niet van toepassing

Uitrijregeling MAP 6 (niet-derogatie)
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Uitrijregeling MAP 6 (niet-derogatie)
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Ik ben nu reeds focusbedrijf met 
maatregelen? Wat met een vrijstel-
ling?
Vanaf MAP 6 houden de focusgebieden 
op te bestaan. Bedrijfsstatus én bijho-
rende maatregelen bestaan niet meer.
Maar reeds opgelegde perceelsevalua-
tie of bedrijfsevaluatie nitraatresidu blijft 
verplicht.
Voor focusbedrijf met maatregelen-
pakket 2 of 3 blijven de gereduceerde 
bemestingsnormen behouden op alle 
gronden van het bedrijf. 

Naargelang het gebiedstype wordt het 
meest strenge regime (reductie bemes-
ting en inzaaien vanggewassen) toege-
past gedurende MAP6, naargelang het 
gebiedstype waarin de percelen liggen.
De extra verplichtingen vallen weg bij 
een goede bedrijfsevaluatie nitraatre-
sidu.

Een reeds verkregen vrijstelling op basis 
van een bedrijfsevaluatie blijft behouden 
maar met een opvolgsysteem. Jaarlijks 
zal er op een perceel een nitraatevalua-
tie dienen te gebeuren.

14 juli ook voor derogatie belangrijk
14 juli is een belangrijke datum in 2019. 
Op die datum moet immers derogatie 
op het mestbankloket aangevraagd zijn.

• Derogatieprocedure: identiek als 
voorbije regeling.
- Aanvraag via Mestbankloket uiter-

lijk 14 juli
- Definitieve aanduiding percelen op 

e-loket VA uiterlijk 14 juli (ongeacht 
of er al percelen aangeduid zijn in 
VA2019)

• Wie komt niet in aanmerking?
- Bedrijven of derogatieteelten met 

sanctie derogatie (opgelegd eind 
december 2018)

- Bedrijven met derogatieverbod (op 
perceel of bedrijf) bij

- opleggen bedrijfsstatus 2019
- Bedrijven die niet tijdig voldaan 

hebben aan aangifteplicht.

Vrijstelling aanvragen
Een landbouwer kan een vrijstelling na 
positieve bedrijfsevaluatie:

• Vrijstelling van 3 standaardmaatrege-
len op percelen in GT2/3:

• daling bemestingsnorm werkzame N
• % verplicht vanggewas
• Vrijstelling de verplichting om vloei-

bare mest naar de akker met een er-
kend mestvoerder vanaf 1/8.

De aanvraag of intrekking van de aan-
vraag dient te gebeuren uiterlijk 1 juni 
van het jaar. Daarna moet er verplicht 
een bedrijfsevaluatie gebeuren (zelfs 
al wil de landbouwer geen vrijstelling 
meer verkrijgen). De vrijstelling gaat in 

het volgende jaar.

Let op: Bij de bedrijfsevaluatie worden 
altijd de strengste drempelwaarden ge-
bruikt die voor de desbetreffende teelt 
mogelijk zijn (ongeacht gebiedstype).

Overgang MAP 5 naar MAP 6
• Wie een geldige vrijstelling had in 

2019 kan deze behouden voor zover 
aan de (nieuwe) voorwaarden vol-
daan is:
- Geen overtredingen en maatrege-

len/boetes na bedrijfsdoorlichting.
- Aangifte 2019 tijdig ingediend.
- In 2019 moet de aanvrager een 

nitraatresidu laten bepalen
s In principe perceelsevaluatie, 

maar een bedrijfsevaluatie indien
– Als bedrijfsareaal met meer dan 

10 ha of 25% gestegen is t.o.v. 

jaar waarin bedrijfsevaluatie 
voor vrijstelling gedaan is

– Als het bedrijf een perceelse-
valuatie had in 2018 boven de 
eerste drempelwaarde

– Als het bedrijf sowieso al een 
bedrijfsevaluatie moest doen in 
2019 als gevolg van de nitraat-
residucampagne 2018

• Vrijstelling kan nog ingetrokken 
worden tot uiterlijk 14 juli (vanaf 
2020: 31 mei).

• Nieuwe aanvraag vrijstelling (voor 
2020): tot 14 juli (aanvraag in 2020: 31 
mei)

• Verplichte perceelsevaluatie/bedrijf-
sevaluatie in 2019 als gevolg van de 
nitraatresiducampagne 2018 => blijft 
behouden

Wordt vervolgd.

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

AABS vzw
Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 20 | F 051 24 25 39
adviesbureau@absvzw.be

Bedrijfsbegeleiding
• Overnamebegeleiding
• Mestbankaangiftes
• Verzamelaanvraag
• VLIF-aanvragen
• Bedrijfsschatting

Bedrijfseconomische boekhouding
• Geldig voor VLIF-tussenkomst
• Rendabiliteitsanalyse

Milieuadvies
• Milieuvergunningsaanvragen
• Hernieuwen van vergunningen
• Overname van milieuvergunningen
• Screening/PAS/IHD/voorstudie

Fiscaal advies
• BTW-boekhouding
• Belastingaangifte
• BTW-listings

Juridisch advies
• Pachtwetgeving
• Bezwaarschriften
• Landbouwwetgeving

Benut ten volle uw lidmaatschap bij ABS door lagere tarieven bij AABS
www.absvzw.be

het AABS is er voor u…

“Mijn adviseur kent mijn bedrijf 
als zijn broekzak”
Mark Goeffers - melkveehouder


