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Het kunstmestgebruik moet dit jaar op perceelsniveau bijge-
houden worden. Voor 15 april kon dit op een manier die je zelf 
kon kiezen. Sinds 15 april moet dit digitaal gebeuren op het 
Mestbankloket, onder de rubriek “kunstmestregister”.

Voor de gegevens van voor 15 april hebt u tijd tot 15 mei om 
deze op het Mestbankloket in te vullen. Hieronder vindt u een 
overzicht van veel gestelde vragen aan het AABS.

Wat moet u niet in het kunstmestregister invullen?
• Meststoffen die geen stikstof of fosfor bevatten zoals patent-

kali, moet u niet aangeven.
• Organische korrelmeststoffen waar geen kunstmatige ver-

kregen stikstof of fosfaat aan toegevoegd is: Die moet u 
aangeven bij de jaarlijkse Mestbankaangifte. Let op, dit kan 
wijzigen voor 2022.

• Effluent: dit valt onder de organische meststoffen.
• Kunstmest in het buitenland gekocht voor gebruik op buiten-

landse gronden.
• Spuiwater van een biologische luchtwasser. Dit is een andere 

meststof.
• Potgrond: Als een mengeling van potgrond met kunstmest 

(bv. osmocote) wordt aangekocht, moet die in 2021 niet ge-
registreerd worden in het kunstmestregister (niet in het ver-
koopregister, niet in het gebruiksregister, en niet in verhan-
delingsregister).

Wat moet wel in het kunstmestregister opgenomen wor-
den?
• Alle kunstmest die aangekocht wordt voor gebruik op 

Vlaamse velden, ook als die buiten Vlaanderen aangekocht 
wordt. Zowel het verhandelingsregister als het gebruiksre-
gister dienen ingevuld te worden.

• Bladvoeding van minerale oorsprong moet aangegeven wor-
den in het kunstmestregister.

• Spuiwater van een zure luchtwasser (ammoniumsulfaat).
• Kunstmest aangekocht in Vlaanderen voor gebruik op akkers 

buiten Vlaanderen. Deze kunstmest moet u enkel invullen in 
het verhandelingsregister (in en uit). Het gebruiksregister 
hoeft u niet in te vullen. 

Wanneer moet ik registreren?
De basisregel is dat u elke handeling met kunstmest binnen de 
7 dagen moet registreren op het Mestbankloket.

Aankopen moet u pas registreren nadat ze effectief geleverd 
zijn. Koopt u kunstmest aan in het najaar voor levering in het 
voorjaar, dan moet u dit dus pas in het voorjaar registreren, 
zodra de levering is gebeurd.

Als uw bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte 
maatregelen, hebt u tijd tot het einde van de maand die volgt 
op de maand van de feiten om uw verhandeling of gebruik te 
registreren. Bovendien mag u dan de hoeveelheid kunstmest 
die u hebt gebruikt, sommeren per meststof, per perceel en per 
maand (in plaats van per dag). Uw verhandelingen moet u wel 
per verhandeling registreren.

Als u geen vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen hebt, 
geldt in 2021 een overgangsregeling:
• Verhandelingen moet u ten laatste de 30ste dag na de feiten 

registreren op het Mestbankloket.
• Om uw gebruik op het Mestbankloket te registreren hebt u 

tot 30 dagen na de feiten de tijd, op voorwaarde dat:

- uw bedrijf de volgende teelten niet op volle grond teelt: 
sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of groep II, 
aardbeien.

- u binnen 7 dagen de feiten hebt genoteerd in een papieren 
register, of in een eigen digitaal systeem;

Voor de loonwerkers:
U moet zich als loonwerker kenbaar maken als aangifteplich-
tige kunstmesthandelaar als u kunstmest levert aan Vlaamse 
landbouwers en op jaarbasis meer dan 10.000 kg N uit kunst-
mest verkoopt. Daarvoor moet u een uitbatingsnummer voor 
verdeler van kunstmest aanvragen bij de Mestbank. Dit geldt 
ook voor buitenlandse loonwerkers die actief zijn in Vlaande-
ren.

U moet zich als loonwerker niet kenbaar maken als aangifte-
plichtige kunstmesthandelaar als:
• u geen kunstmest verkoopt aan landbouwers (bv. de kunst-

mesthandelaar factureert direct aan de landbouwer, als loon-
werker factureert u alleen de uitgevoerde werken).

• of op jaarbasis minder dan 10.000 kg N uit kunstmest ver-
koopt.

Verkoopt u jaarlijks meer dan 10.000 kg N uit kunstmest aan 
Vlaamse landbouwers, dan moet de registratie als volgt ge-
beuren:
• Als handelaar moet u uiterlijk de tweede dag na de handelin-

gen dit registreren bij de Mestbank.
- In 2021 hebt u tot 30 dagen na de levering de tijd om uw 

verkoopregister in te vullen op het Mestbankloket op voor-
waarde dat u binnen 7 dagen de feiten hebt genoteerd in 
een papieren register, of in een eigen digitaal systeem.

• U noteert alle aankopen in uw aankoopregister en ook de 
leveringen.

• Als loonwerker noteert u in het verkoopregister de leveringen 
aan de landbouwers. Levert u aan particulieren, dan moet dit 
ook vermeld worden.

• De landbouwers op hun beurt, noteren in het verhandelings-
register de ontvangst met het uitbatingsnummer (KM-num-
mer) van de loonwerker.

• Komt er kunstmest retour dan moet u dit als een negatieve 
hoeveelheid registreren in het verhandelingsregister.

Verkoopt u minder dan 10.000 kg N uit kunstmest:
• Onder hetzelfde ondernemingsnummer bent u geen aangif-

teplichtige landbouwer, dan moet u zelf geen register bijhou-
den. Let wel op, uw klanten moeten dat wel doen.

• Bent u onder hetzelfde nummer wel een aangifteplichtige 
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landbouwer, dan moet alle kunstmest die u aankoopt en ver-
koopt invullen in uw verhandelingsregister. Dit zowel voor 
degene die u zelf gebruikt als voor wat u aan klanten levert. 
Daarnaast moet u het gebruik op uw eigen percelen invullen 
in het gebruiksregister.

• Verkoopt u ook aan particulieren, dan moet dit ook in het 
verhandelingsregister ingevuld worden.

Iemand anders heeft kunstmest op mijn percelen ge-
bruikt
In het rapport 'Gebruik per perceel' kunt u een overzicht zien 
van het geregistreerde gebruik van kunstmest op alle percelen 
die u in gebruik hebt in het gekozen jaar. U kunt daar zien of de 
registraties door uzelf of een derde gebeurden. U kunt ervoor 
kiezen om alle registraties, alleen die van uzelf, of alleen die 
van een derde te zien. Natuurlijk moet dit perceel door u op 1 
januari aangegeven. U kan dit dus pas zien nadat u uw verza-
melaanvraag ingediend hebt.

U vindt ook al een indicatie van het gebruik door derden, als u 
in 'Detail gebruik' op de kaart klikt op een perceel dat uzelf in 
gebruik hebt in het lopende jaar. U krijgt dan in een pop-up een 
tabblaadje 'Kunstmest', met een klein rapport daarvan. Daarin 
staat vermeld of uzelf of een derde een registratie heeft gedaan 
op dat perceel.

Als u merkt dat er iemand kunstmest heeft geregistreerd op uw 
percelen, terwijl dit niet klopt, dan moet u dit per email laten 
weten aan:

UITNODIGING 
WERKEN MET DIGITAAL  
KUNSTMESTREGISTER 

Vanaf 15 april 2021 moet u een digitaal kunstmestregister bijhouden 
als u kunstmest verhandelt of gebruikt. De gegevens van 1 januari 
2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 

in het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren.  
 

Tijdens deze vergadering krijgt u een overzicht van de  
wetgeving en praktische tips bij het digitaal invullen. 

 
 

Wanneer? dinsdag 11 mei (20u.-23u.) 
 

Waar? Online 
 

Inschrijven? Schrijf je in  
via www.absvzw.be en  
klik onderaan door via agenda. 
 

Vragen? hanne@nacvzw.be  
of 0497/431328 

 
Met steun van Vlaamse Overheid en EU -  Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

Wijzigingen verzamelaanvraag 
uiterlijk 31 mei indienen

Een initieel tijdig ingediende verzamelaanvraag kan 
nog worden gewijzigd tot en met maandag 31 mei, dit 
zonder verlies van steun. De mogelijkheid tot wijziging 
geldt niet voor de brede weersverzekering. 

Neem tijdig rechtstreeks contact met je bedrijfsadvi-
seur of bel het Adviesbureau van ABS, tel. 051 26 08 20

- Marnick Devrome, GSM 0498 91 44 20
- Maaike Vandeputte, GSM 0488 32 21 94
- Erik Cleuren, GSM 0498 91 44 23
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Horizontale Scalper:
van 12 tot 40 uitlaten

Verticale Scalper:  
24, 32 tot 36 uitlaten

• Beheerste industriële productie  
 = bewijs van betrouwbaarheid

• Uitgebreid en gepersonaliseerd onderdelenboek  
 op elk moment te downloaden voor  
 een snelle en keurige service na verkoop

• Productie in overeenstemming met  
 de EU normen

• 3 jaar garantie

BOUWLAND- EN ZODEBEMESTERS

WIN GELD
WIN GELD

van 3 tot 7,74 m
Rijafstand: 21,50 cm

van 4 tot 6 m 
Rijafstand: 25 cm

van 6,37 tot 7,87 m 
Rijafstand: 18,75 cm

van 2,80 tot 5,20 m 
Rijafstand: 40 cm

Terraflex/2:  
van 2,70 tot 5,20 m

Rijafstand: 30 - 40 cm 
Terraflex/2XXL:  

van 5,70 tot 8,62 m  
Rijafstand: 37,50 cm

van 3 tot 7,74 m
Rijafstand: 21,50 cm

BOUWLAND- EN ZODEBEMESTERS: 35 JAAR ERVARING

EEN MILIEUVRIENDELIJK, RENDABEL EN BETROUWBAAR WERKTUIG

EEN MILIEUVRIENDELIJK, RENDABEL EN BETROUWBAAR WERKTUIG

Multi-ACTION Terraflex/2 - 2XXLTerrasocSolodisc XXLSolodisc Terradisc2

• West- en Oost-Vlaanderen: aangifte.west@vlm.be 
• Limburg, Antwerpen of Vlaams Brabant: aangifte.oost@vlm.

be

Instructiefilmpjes op het Mestbankloket
Op de website van VLM staan er enkele handige filmpjes die u 
kunnen helpen om het kunstmestregister in te vullen. 
Het Adviesbureau van het ABS staat natuurlijk ook klaar om u 
te helpen bij het invullen van het kunstmestregister. Meer info? 
Bel 051 26 08 20.


