
Hoe kunt u gegevens terugvinden m.b.t. mestbank/premies 

 

Bij de overvloed aan landbouwadministratie is het gebruik van elektronische loketten 

onontbeerlijk geworden. Met het inwerking treden van MAP 6 zijn er nog een aantal begrippen en 

gegevens bijgekomen die kunnen geraadpleegd worden via deze elektronische loketten. 

Maar hoe vind ik deze gegevens terug? 

 

Heel wat  gegevens voor uw bedrijf kan u terugvinden op  het mestbankloket of het e-loket van het 

Departement Landbouw en Visserij.  Hiervoor heeft u kaartlezer, identiteitskaart en pincode nodig. 

 

1. Referentiepercentage vanggewassen  

 

Het referentiepercentage wordt gebruikt om de minimum oppervlakte bouwland te bepalen in 

gebiedstype 2 en 3, waarop de landbouwer een vanggewas of laag-risico nateelt moet inzaaien. 

 

U kunt dit terugvinden op het mestbankloket.  

Op de hoofdpagina kijkt u naar gronden – vanggewassen 

Op het scherm vanggewassen klikt u op de datum : dan krijgt u een tabblad met het 

referentiepercentage van uw bedrijf. 

2. gebiedstype van uw percelen 

 

Dit kan u terugvinden via het eloket  landbouw en visserij 

klik op de tegel verzamelaanvraag 

ga naar het hoofdscherm met de verzamelaanvraag van 2019 

Klik links  onder samenvatting  

perceelsinfo 

Op dit scherm vindt u heel wat informatie over uw percelen waaronder het gebiedstype MAP 6 

 

3. Aanvragen eventueel te doen vóór 14/07/2019 

 

Via mestbankloket 

Op de hoofdpagina gaat u naar Aanvragen 

Van hieruit kan u een aanvraag doen voor: 

-derogatie 2019 

-aanvraag vrijstelling maatregelen gebiedstype 2 en  3 

-intrekken van vrijstelling 2019 

-melding alternatieve maatregel KNS 

 

4. Aanvragen eventueel te doen vóór 31/08/2019 

 

Via mestbankloket 

Op de hoofdpagina gaat u naar Aanvragen 

Van hieruit kan u een aanvraag doen voor: 

melding vanggewasovereenkomst als begunstigde of aanbieder 

 

 



5. Te doen vóór  31/10/2019 

De inzaaiperiode van de vanggewassen of laag-risico nateelten  in gebiedstype 2 en 3  moet vóór 

31/10/2019 opgegeven worden in de verzamelaanvraag. Let op: deze melding is niet dezelfde als de 

aanduiding van groenbedekkers voor EAG! Het is dus niet omdat er reeds in de verzamelaanvraag 

groenbedekkers werden aangegeven dat je in orde bent voor de mestbank! Er moet een aparte 

melding gebeuren met aanduiding van de zaaiperiode. 

6. Gegevens i.v.m. de fosfaatstaalnames op uw percelen 

 

Dit kan u terugvinden via het eloket  landbouw en visserij 

klik op de tegel verzamelaanvraag 

ga naar het hoofdscherm met de verzamelaanvraag van 2019 

Klik links  onder samenvatting  

perceelsinfo 

Hier vindt u de fosfaatklasse van elk perceel en de einddatum van de geldigheid van deze 

fosfaatklasse 

 

7. Hoe kan u een aanvraag doen voor een lagere fosfaatklasse 

 

Dit kan gebeuren via het mestbankloket. 

Op de hoofdpagina gaat u naar SNapp en klikt op start SNApp. 

Vandaar kan u een nieuwe aanvraag starten. 

Via deze aanvraag geeft u opdracht aan een labo naar keuze om een aantal gewenste percelen te 

analyseren op fosfaat. U kan dit eventueel combineren met andere analyses op dit perceel – u dient 

dit te vermelden bij opmerkingen. De nieuwe fosfaatklasse gaat ten vroegste in het daaropvolgende 

jaar. 

8. Hoe kan ik het fiscaal attest verkrijgen van de ontvangen premies in een bepaald jaar  dat ik nodig 

heb voor mijn belastingaangifte 

 

Dit kan u terugvinden op het eloket landbouw en visserij 

klik op de hoofdtegel mijn betalingen 

dan: overzicht per jaar voor de belastingaangifte 

 

 

 

 

 

 

 


