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MESTDECREET – ALGEMEEN 

CAMPAGNE 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een bedrijf dat een uitbating heeft van 2 ha of meer landbouwgrond en/of teelt op een oppervlakte 
groeimedium van 50 are of meer en/of die een oppervlakte permanent overkapte landbouwgrond 
gebruikt van 50 are of meer en/of een productie/opslag aan dierlijke mest heeft groter dan of gelijk aan 
300 kg P2O5 op jaarbasis, is aangifteplichtig in het kader van het Mestdecreet. 

Vereisten: zich identificeren als landbouwer, aangifte in verzamelaanvraag van alle gronden die in 

gebruik zijn, melden van overnames. Invullen mestbankaangifte. 

Bemestingsrechten en –plichten: worden toegewezen aan de gebruiker op 1 januari (voor percelen 

gelegen in gebiedstype 2 en 3 is bemesten slechts toegestaan als de landbouwer die het perceel gebruikt 

op 1 januari, ook de hoofdteelt verbouwt). 

Gebruiksperiode: specifieke aanvragen in het kader van het Mestdecreet kunnen aangevraagd worden 
door de gebruiker op 1 januari. 

1 BEMESTINGSPROGNOSE 

Op basis van de ingevulde en gewijzigde perceelsgegevens zal er bij het indienen van de 
verzamelaanvraag automatisch een bemestingsprognose aangemaakt worden. De prognose is gemaakt 
op basis van de ingediende Verzamelaanvraag, en omvat : 
 een voorlopige berekening van de hoeveelheid nutriënten (fosfaat en stikstof) die u kan gebruiken; 
 een voorlopige berekening van het aantal verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies die u 

moet laten uitvoeren voor de groenten groep I of II, aardbeien, en sierteelt- of boomkweekgewassen; 
 een voorlopige berekening van het te realiseren doelareaal ‘Vanggewassen’ in gebiedstype 2 en 3, en 

van de reeds gerealiseerde oppervlakte.  

De opmaak van deze prognose gebeurt door de VLM en zal in het overzicht van uw ingediende 
aanvragen raadpleegbaar zijn als bijlage bij de ingediende verzamelaanvraag. U kunt de 
bemestingsprognose ook terugvinden op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be). 

2 DE VERZAMELAANVRAAG ALS DEEL VAN DE 
MESTBANKAANGIFTE 

 Voor de Mestbank moet de verzamelaanvraag tijdig ingediend worden om een boete te vermijden. 
Ook als u geen premies aanvraagt, moet u tijdig (dit is in 2022 ten laatste op 30 april) uw 
verzamelaanvraag indienen. 

 De Mestbank bepaalt en volgt rechten en plichten op die voortvloeien uit de uitbating van percelen 
op basis van de Verzamelaanvraag. Voor het gebruik op 1 januari en op 31 mei, de gespecialiseerde 
productiemethode en voor de voorteelt en hoofdteelt houdt de Mestbank rekening met de aangifte 

http://www.mestbankloket.be/
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zoals gekend op 30 juni. Voor de nateelt(en) en het vanggewas houdt de Mestbank rekening met de 
aangifte zoals gekend op 31 oktober. Wijzigingen na die twee datums zal de Mestbank niet meer in 
rekening brengen. Ook nieuwe percelen toegevoegd na 30 juni worden door VLM niet in rekening 
gebracht. 

 Indien u een vrijstelling van aangifteplicht aanvraagt, moet u eenmalig een verzamelaanvraag 
indienen. 

 Als de overdracht/overname plaatsvond op 1 januari, dan worden de rechten en de plichten 
toegewezen aan de nieuwe gebruiker (= overnemer). 

 Ook als u niet de bemestingsrechten voor het lopende productiejaar geniet, moet u voor de afzet van 
dierlijke mest steeds aan de transportreglementering (burenregelingen, mestafzetdocumenten of 
inscharingscontracten) voldoen. 

 Voor percelen die u in gebruik heeft op 1 januari 2022 krijgt u de bemestingsrechten. Enkel de 
percelen die u op 1 januari 2022 in eigen gebruik heeft en die op 31 mei 2022 niet meer in eigen 
gebruik zijn, moeten met de hoofdbestemmingscode ‘G’ aangegeven worden. 
AANDACHTSPUNTEN: . 
> Wanneer u percelen met bemestingsrechten ook in gebruik heeft op 31 mei 2022 (en eventueel ook 

nog na 31 mei 2022), mag u deze niet aangeven met de code ‘G’. In dit geval geeft u deze percelen 
aan met de code ‘A’ of ‘I’, afhankelijk of het perceel al dan niet subsidiabel is. 

> Voor percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3 is bemesting slechts toegelaten als u het perceel in 
gebruik hebt op 1 januari en ook de hoofdteelt verbouwt. 

 Voor overkapte percelen of teelten in containers is het belangrijk dat u de gespecialiseerde 
productiemethode aangeeft. Onder meer voor de verplichte stikstofstalen, de hectaresteun 
biologische productiemethode, de nitraatresidubepaling en het berekenen van het doelareaal 
vanggewassen is de aangifte van de correcte productiemethode een belangrijk gegeven. 

 Uw verzamelaanvraag is geen mestbankaangifte. U bent ook jaarlijks verplicht uiterlijk 30 maart uw 
mestbankaangifte in te dienen bij de Mestbank. 

 Het (niet) opgeven van ingezaaide vanggewassen of nateelten heeft een effect op de afzetruimte van 
uw bedrijf. Bijvoorbeeld voor graangewassen zonder nateelt bedraagt de bemestingsnorm 100 kg N 
per ha uit dierlijke mest. Voor graangewassen met nateelt is dat 170 kg N per ha uit dierlijke mest. 
Het is dus belangrijk om de nateelt via de verzamelaanvraag aan te geven.  

 Wie door omstandigheden de geplande vanggewassen of nateelt niet inzaait, moet zijn aangifte 
aanpassen. 

3 MAP 6 

MAP6 zet o.a. in op gebiedsmaatregelen. Vlaanderen wordt daarom opgedeeld in verschillende 
gebiedstypes in functie van de gegevens aangaande de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Er 
zijn 4 gebiedstypes: 0, 1, 2 en 3. De gebiedstypes zijn een beeld van de waterkwaliteit: bij gebiedstype 0 
is het doel voor waterkwaliteit bereikt, en bij de andere types is een stijgend nummer de aanduiding 
dat daar meer inspanningen nodig zijn.  

Op de percelen van uw bedrijf die geen zware kleigrond zijn en die gelegen zijn in de gebiedstypes 1, 2 
of 3 en waarvan de oogst gebeurt vóór eind augustus, moet u een vanggewas inzaaien uiterlijk op 
15 september of een nateelt inzaaien (de periode van inzaai is in dat laatste geval niet bepaald).  

Op de percelen gelegen in de gebiedstypes 2 of 3 is bemesting enkel toegestaan op die percelen waar de 
gebruiker op 1 januari ook de hoofdteelt verbouwt. 

Extra maatregelen gelden op de percelen gelegen in gebiedstype 2 of 3:  
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 jaarlijkse daling van de bemestingsnormen werkzame N. Op de percelen van uw bedrijf die gelegen 
zijn in gebiedstype 2 en 3 geldt een jaarlijkse daling van de bemestingsnormen werkzame stikstof. Dit 
is voor 2022: -10 % voor de percelen in gebiedstype 2 en -20 % voor de percelen in gebiedstype 3. Het 
reductiepercentage dat een focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 opgelegd kreeg, blijft van 
toepassing voor de bemestingsnorm werkzame stikstof.   

 verplichting ‘doelareaal’, met jaarlijkse toename van de verplichte oppervlakte. 

 vanaf 1 augustus moet elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar akkers (uitgezonderd akkers met 
blijvende teelt) gebeuren via een erkend mestvoerder. Dit is ook voor eigen mest naar eigen grond.  

Deze 3 maatregelen gelden niet voor landbouwers die genieten van een vrijstelling van de 
gebiedsgerichte maatregelen, bekomen door een goede bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu.  
Let op: landbouwers met die vrijstelling moeten jaarlijks een perceelsevaluatie van het nitraatresidu 
laten uitvoeren, of een bedrijfsevaluatie bij sterke stijging van het areaal (dit is een stijging met 10 ha of 
met 25 %). Landbouwers kunnen de bekomen vrijstelling intrekken via het mestbankloket tot 15 februari 
2022. 

Anderzijds, landbouwers die een dergelijke vrijstelling willen bekomen voor het volgende teeltjaar 
(2023), vragen de nitraat-evaluatie op bedrijfsniveau aan via het mestbankloket en kunnen dit tot 1 juni 
2022 doen. 

Ook in het 6de mestactieplan zijn een aantal stikstofbemestingsadviezen nodig voor groenten van groep 
I en van groep II, aardbeien in volle grond, boomkweek en sierteelt. Die adviezen zijn verplicht voor 
percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 (dus niet in gebiedstype 0). 

Raadpleeg ook de fiche ‘Mestdecreet – Vanggewassen: Basismaatregel en extra maatregel Doelareaal’. 

Meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak van MAP6 kan u vinden op de website van de VLM. Ga 
naar Algemene info Mestbank | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be), en kijk onder ‘Gebiedsgerichte 
maatregelen’. 

4 DEROGATIE 

Op 12 juli 2019 heeft de Europese Commissie aan het Vlaamse Gewest een derogatie toegekend voor de 
periode 2019-2022. De derogatie is omgezet in Vlaamse regelgeving.  

Op de Verzamelaanvraag geeft u aan op welke percelen u derogatie toepast.  

U moet eveneens een aanvraag derogatie voor 2022 doen via het mestbankloket. U kan dit tot en met 
15 februari doen.  

Raadpleeg ook de fiche ‘Derogatie’ op de webpagina ‘Mestbankaspecten’. 

5 FOCUSBEDRIJVEN MET MAATREGELEN CATEGORIE 2 EN 3 

Bedrijven die in 2019 de status focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 hadden, behouden deze 
status tot zolang er geen positieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu is. Zij moeten dus ook in 2022 
een aantal maatregelen blijven toepassen.  

 Het reductiepercentage dat een focusbedrijf met maatregelencategorie 2 of 3 opgelegd kreeg, blijft 
van toepassing voor de bemestingsnorm werkzame stikstof.  

https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/landbouw-en-tuinbouwers/Paginas/default.aspx
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8096
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 Voor focusbedrijven met maatregelencategorie 3 blijft bovendien het inzaaipercentage vanggewassen 
van toepassing.  

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 


