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Extra bureaucratie
Het oorspronkelijke plan bij de start van de opmaak van MAP 6 
was om het minder complex en praktischer te maken. De kans 
op fouten maken is immers reëel en daar waar papier gewillig 
plooit, werkt de praktijk niet altijd even vlot mee. 2019 is een 
overgangsjaar. Redelijkerwijs zouden we mogen verwachten 
dat de overgangsmaatregelen dan ook vooral van praktische 
aard zouden zijn om bureaucratische rompslomp te vermijden, 
waarna in 2020 MAP 6 ten volle in voege treedt. De rede is weg 
om duidelijk plaats te maken voor meer bureaucratie.

Het is belangrijk als landbouwer met percelen in type 2 en 3, 
maar ook in gebiedstype 1 om zich zeer goed te informeren. Er 
zijn veel veranderingen die dit jaar reeds nageleefd dienen te 
worden en zoals u vorige week hebt kunnen lezen zijn de boe-
tes buiten elke proportie. 

Wanneer moet er bijkomend AGR-GPS gebruikt worden?
Vorige week kon u reeds een uitrijregeling vinden in de mid-
denkatern (waarvoor onder andere ook dank aan DLV) maar 
in gebiedstype 2 en 3 moet u gebruik in volgende gevallen ge-
bruik maken van een erkend mestvoerder of moet het trekkend 
voertuig uitgerust zijn met AGR-GPS.

Erkend mestvoerder: 
• Na 1 augustus moet ALLE vervoer naar AKKERS (uitgezon-

derd blijvende teelt) van VLOEIBARE mest verplicht door een 
erkend mestvoerder gebeuren. Het maakt niet uit of het naar 
eigen grond is of naar derden. 

• Na 1 augustus zijn er geen burenregelingen naar akkerland 
nog mogelijk.

Trekkend voertuig uitgerust met AGR-GPS (erkend mestvoer-
der): 
• Elke burenregeling waarbij de afnemer één of meerdere per-

celen heeft in gebiedstype 2 of 3.

Voor de burenregeling in gebiedstype 2 of 3 is nog niet ge-
weten welke handelingen de mestvoerder moet uitvoeren met 
betrekking tot het AGR-GPS toestel.

MAP 6 op het e-loket en de gevolgen voor de verzamel–
aanvraag
Op het mestbankloket kunt u het referentiepercentage vangge-
wassen voor uw bedrijf raadplegen. Dit is uitgedrukt in procent 
en niet in hectare. U moet dus zelf nog narekenen hoeveel u dit 
najaar eventueel dient in te zaaien.

Dit betekent ook dat zowat elke landbouwer met gronden in 
type 1, 2 of 3 zijn verzamelaanvraag zal moeten nakijken én 
aanpassen. 

Op de verzamelaanvraag zijn er voor de percelen in gebieds-
type 2 & 3 een bijkomende kolom “vanggewas inzaai” voorzien, 
die per perceel ingevuld moeten worden. Volgende keuzes zijn 
mogelijk:
• VGV - Vanggewas vroege inzaai uiterlijk 15/9.
• VGM - Vanggewas midden inzaai na 15/9 en uiterlijk 15/10 
• VGL - Vanggewas late inzaai na 15/10 

Invullen moet vóór 31 oktober.

Let op: Ook voor percelen in gebiedstype 1 geldt het basisprin-
cipe dat er op elk perceel, geoogst voor 31 augustus er voor 15 
september een vanggewas moet ingezaaid zijn, tenzij er een 
nateelt is. Dit moet u op uw verzamelaanvraag aangeven. In-
dien u dit niet meldt, wordt er door de mestbank van uitgegaan 

dat u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan en volgt auto-
matisch een boete.

Op het mestbankloket kunt u ook volgende zaken aanvragen 
tot uiterlijk 14 juli:
- een vanggewasovereenkomst (te melden door beide par-

tijen)
- intrekken van een geldige vrijstelling 
- een aanvraag vrijstelling voor 2020
- een aanvraag alternatieve maatregelen (KNS en/of preci-

sielandbouwtechnieken voor bemesting)
- een aanvraag derogatie voor 2019.  Breng dan zeker ook uw 

verzamelaanvraag in orde.

Kunstmestregister
Elke landbouwer (ongeacht gebruikte hoeveelheid) zal een 
kunstmestregister op 2 niveaus moeten bijhouden:
• register van alle leveringen;
• register van het gebruik op perceelsniveau

De landbouwer moet alle stukken waarmee hij zijn kunst-
mestaankoop aantoont bewaren bij zijn aangifte. Vanaf 1 juli 
2020 moet dit register digitaal bijgehouden worden.

Hetzelfde geldt ook voor de kunstmesthandelaren en produ-
centen. Iedereen die meer dan 10.000 kg produceert, verdeelt, 
importeert of exporteert zal een register moeten bijhouden. 
Ook hier geldt dat vanaf 1 juli 2020 dit automatisch en digitaal 
moet gebeuren.

Hoe het register digitaal zal moeten bijgehouden worden, is 
nog niet beslist.

Mestverzamelpunt
In MAP 6 is ook de definitie van “mestverzamelpunt” verdui-
delijkt. 

Een mestverzamelpunt is een permanente opslagplaats van 
dierlijke mest of andere meststoffen die voldoet aan de vol-
gende twee voorwaarden:
• De meststoffen zijn afkomstig van:

1. Hetzij één landbouwer of uitbater, uitgezonderd de land-
bouwer die tevens de uitbater is van de betreffende op-
slagplaats;

2. Hetzij meerdere landbouwers of uitbaters;
• De meststoffen zijn bestemd voor:

1. Hetzij één landbouwer of uitbater, uitgezonderd de land-
bouwer die tevens de uitbater is van de betreffende op-
slagplaats of de landbouwer die als enige mest heeft aan-
gevoerd naar de betreffende opslagplaats;

2. Hetzij meerdere landbouwers of uitbaters;

In de praktijk bent u dus geen geen mestverzamelpunt als u 
mest in uw eigen (of gehuurde) mestopslag laat komen voor 
eigen gebruik of als u uw eigen mest, uit uw eigen (of gehuurde) 
mestopslag verdeelt naar derden. In alle andere gevallen wordt 
de mestopslagplaats aanzien als een mestverzamelpunt met 
alle verplichtingen vandien.

E-loket en verzamelaanvraag nakijken
Indien u het nog niet zou gedaan hebben, is het echt wel nodig 
om het e-loket raad te plegen. Wacht niet te lang om voorzor-
gen te nemen om aan uw verplichtingen in gebiedstype 1,2 en 
3 te voldoen. Te laat handelen leidt immers tot hoge boetes. 
Voor hulp kunt u steeds terecht bij het Adviesbureau van het 
Algemeen Boerensyndicaat.
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