DEPARTEMENT
LANDBOUW & VISSERIJ
Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 BRUSSEL
T 02 552 77 05
F 02 552 77 01
www.vlaanderen.be

Vragen landbouwconsulenten/medewerkers en de
antwoorden (VLM)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALGEMEEN
1.1

Vraag 1: In welk gebiedstype moet je de mestrechten en de teelt
hebben om de mestrechten te hebben?

Antwoord: ☒
In gebiedstype 2 en 3 moet de landbouwer het gebruik hebben op 1/1 én de hoofdteelt verbouwen
(31/05) om bemestingsrechten te krijgen.

1.2 Vraag 2: Werkt de bemestingsprognose direct, met andere woorden
je vult je verzamelaanvraag 2021 vandaag in en morgen kijk je op
het mestbankloket om de mestprognose te zien?
Antwoord: ☒
Ja, de bemestingsprognose is meteen na indienen beschikbaar. Meestal duurt dit slechts een paar
minuten, in sommige (drukke) periodes kan het iets langer duren. De bemestingsprognose is ook te
vinden in de bijlagen van de verzamelaanvraag op het e-loket.

1.3 Vraag 3: Kunnen we ergens selecteren op datum van het einde van
de P-klasse of wanneer die opnieuw moeten worden genomen?
Antwoord: ☒
De landbouwer kan dit raadplegen in SNapp op het Mestbankloket bij zijn percelen. Daar staat per
perceel zowel de P-klasse als het eindjaar van geldigheid van de P-klasse. Ook op het e-loket kan de
landbouwer het eindjaar van geldigheid per perceel raadplegen. In zijn dossier onder
Overzicht\Perceelsinfo vindt de landbouwer dit in de kolom ‘Fosfaatklasse einde geldigheid’.
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1.4 Vraag 4: Wanneer zullen de percelen 2021 kunnen gebruikt worden
bij aanvragen via SNapp?
Antwoord: ☒
De percelen 2021 zullen kort na deze toelichting beschikbaar zijn in SNapp. Dus als een landbouwer de
verzamelaanvraag 2021 heeft ingediend, zullen de percelen kort daarna beschikbaar zijn in SNapp om
bodemstaalnames aan te vragen. Indien de percelen van 2021 niet beschikbaar zijn, kan men
bodemstalen aanvragen op de percelenkaart van 2020.

1.5 Vraag 5: Op welke manier zijn de nieuwe codes 541, 542 en 6031
mestbank gerelateerd?
Antwoord: ☒
Deze codes werden voorzien om de juiste bemestingsnormen te kunnen toekennen en om het juiste
derogatiekenmerk (wel of geen derogatie mogelijk) te kunnen toekennen.

1.6 Vraag 6: Een perceel in gebiedstype 2 wordt aangegeven van 1
januari tot 31 mei door landbouwer a, op 1 juni wordt het
overgenomen door landbouwer b in de verzamelaanvraag, kan dit?
Antwoord: ☒
Ja, het perceel kan overgenomen worden op 1 juni. Landbouwer a heeft dan de bemestingsrechten
(gebruik op 1/1 én 31/5). Door de overname is het wel mogelijk dat de overlatende landbouwer niet
meer aan de nodige gebruiksperioden van vergroening of andere maatregelen kan voldoen, dus
opgepast met overnames van percelen. Let wel, de aangever van een perceel op 31/5 wordt aanzien als
de verantwoordelijke voor de hoofdteelt. Hierop zal vanaf volgend jaar strenger toegezien worden.

1.7 Vraag 7: Kan men nog steeds op percelen van gebiedstype 0 en 1
bemestingsrechten en premierechten uitwisselen tussen
verschillende landbouwers?
Antwoord: ☒
Ja dat blijft mogelijk.

VANGGEWASVERPLICHTING –ALGEMEEN
2.1 Vraag 1: Na het aanduiden van vanggewassen en Equivalente
Maatregelen op het e-loket: zie ik op de bemestingsprognose hoeveel
mijn (potentieel) gerealiseerd doelareaal is en of ik al dan niet
voldaan zal hebben aan mijn doelareaal?
Antwoord: ☒
Voor de reguliere vanggewasverplichting in gebiedstype2 en 3 wordt er op de bemestingsprognose
aangegeven of de opgegeven gewascombinatie potentieel meetelt voor het gerealiseerd areaal. De
equivalente maatregelen worden niet verrekend in het potentieel gerealiseerd areaal op de
bemestingsprognose, maar men kan wel zien op welke percelen men een equivalente maatregel heeft
aangeduid. Op het e-loket is er ook de vanggewasteller die ook enkel rekening houdt met de reguliere
gewascombinaties voor de vanggewasverplichting en geen rekening houdt met aangevraagde
equivalente maatregelen. De vanggewasteller is beschikbaar tot 30/6.
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2.2 Vraag 2: Als het inzaaitijdstip van het vanggewas aangegeven werd
bij het perceel onder code I (perceel in gebruik na 15/5/2020) werd
dit in 2020 niet meegerekend voor berekening gerealiseerd areaal. Is
dat nu opgelost?
Antwoord: ☒
De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1/1 moet het vanggewas en de inzaaiperiode
aangeven op zijn verzamelaanvraag. Indien een andere landbouwer het vanggewas inzaait, is een goede
communicatie tussen de landbouwers noodzakelijk.

2.3 Vraag 3: Landbouwer heeft 0,5 ha in gebiedstype 2 en mocht vorig
jaar éénmalig een perceel van 1 ha aangeven in gebiedstype 3. Daar
heeft hij geen vanggewas ingezaaid, dus moet hij in 2021 die 1 ha
extra inzaaien. Maar hij heeft in 2021 enkel de halve hectare uit
gebiedstype 2 nog in gebruik. Hoe moet hij 1 ha meer inzaaien als hij
maar 0,5ha in gebiedstype 2 heeft? Hoe wordt dit bekeken?
Antwoord: ☒
Het doelareaal (basisdoelareaal + tekort van vorig jaar) wordt in dit geval afgetopt op 100% van zijn
bouwland, hij zal dus maximaal 0,5ha vanggewassen moeten inzaaien als zijn oppervlakte bouwland in
gebiedstype 2 en 3 samen slechts 0,5ha is.

2.4 Vraag 4: Waar vinden we het referentie % voor de vanggewassen?
Antwoord: ☒
In het subrapport ‘voorlopig doelareaal’ van de bemestingsprognose kan men zijn referentie %
terugvinden; landbouwers met een vast referentie % behouden hun vast referentie % van het
voorgaande jaar.

2.5 Vraag 5: Wat is de boete bij 1 ha vanggewas tekort in 2021? Enkel
een boete van 250 euro? (Plus het jaar nadien dat tekort extra
inzaaien). Hiermee loop je minder risico dan 1000 euro op het
volledige doelareaal als je equivalente maatregel aanvraagt
Antwoord: ☒
De boete bij de reguliere vanggewasverplichting bedraagt inderdaad 250 euro per ha niet gerealiseerd
areaal (plus het tekort aan vanggewassen extra inzaaien in het volgende jaar), tenzij in geval van
recidivisme (dan volgt er een hogere boete volgens het aandeel niet gerealiseerd areaal).

2.6 Vraag 6: Vorig jaar zaten wij in gebiedstype 2 en dit jaar is dit nu
gewijzigd naar gebiedstype 1. Zijn de percentages anders?
Antwoord: ☒
In gebiedstype 1 geldt de gebiedsgerichte maatregel ‘Extra vanggewasverplichting’ zoals in gebiedstype 2
en 3 niet. Op percelen in gebiedstype 1 (die geen zware klei zijn) geldt wel de basismaatregel
vanggewassen: na een hoofdteelt, die uiterlijk 31/8 werd geoogst, moet uiterlijk 15/9 een vanggewas
worden ingezaaid, tenzij er een nateelt wordt ingezaaid.
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2.7 Vraag 7: Het vastleggen van inzaaidatums voor vanggewassen kan ik
begrijpen. Toch is de natuur niet te vatten in datums. Kan er
voorzien worden in afwijkingsmogelijkheden bij extreme
weersomstandigheden?
Antwoord: ☒
Het Mestdecreet voorziet geen afwijkingen voor de inzaaidatums van de vanggewasverplichting in geval
van uitzonderlijke weersomstandigheden.

2.8 Vraag 8: Wordt de vanggewasverplichting sowieso afgetopt op 100%
bouwland (ook al heeft hij extra verplichting omwille van tekort
voorgaande jaar)? Dit is in het verleden anders gecommuniceerd
geweest door VLM en landbouwer moest dan maar
vanggewasovereenkomst sluiten om aan verplichting te kunnen
voldoen.
Antwoord: ☒
Het doelareaal (basisdoelareaal + tekort van vorig jaar) wordt in dit geval afgetopt op 100% van zijn
bouwland.

2.9 Vraag 9: Indien er niet voldaan is geweest aan de vanggewassen,
moet dit het jaar nadien extra ingezaaid worden. Wat als het jaar
nadien een vrijstelling verkregen is, hoe moet dit dan ingezaaid
worden?
Antwoord: ☒
Als de landbouwer een vrijstelling heeft op basis van een positieve bedrijfsevaluatie van het
nitraatresidu, is de landbouwer vrijgesteld van de gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3
(uitgezonderd de gebiedsgerichte maatregel ‘verscherpte bemestingsrechten (gebruik op 1/1 en 31/5)’).

2.10 Vraag 10: In het geval tijdelijk grasland, tagetes, facelia als hoofdteelt
worden verbouwd, wil dit zeggen het hele jaar aanhouden of wordt
er enkel naar 31/05 gekeken?
Antwoord: ☒
De teelt moet blijven staan tot het einde van het jaar. En moet aangeven zijn als hoofdteelt.

2.11 Vraag 11: Moeten vanggewassen op percelen gelegen in gebiedstype
0 en 1 effectief worden aangegeven in de verzamelaanvraag?
Antwoord: ☒
Ja, het is altijd de bedoeling om een correcte aangifte te doen van het volledige teeltplan. In gebiedstype
1 geldt overigens ook de basismaatregel vanggewassen.
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2.12 Vraag 12: Op de verzamelaanvraag kan je nu reeds vanggewassen
opgeven voor 30/04. Is er een systeemcontrole of het opgegeven
vanggewas(sen) voldoet?
Antwoord: ☒
Er zijn enkele systeemcontroles op de aangifte van vanggewassen, zoals de vanggewasteller die werkt
tot 30/6. Deze geven echter slechts een indicatie van het voldoen aangezien het e-loket niet over alle
nodige gegevens beschikt om dit te kunnen bepalen, wordt ook slechts berekend tot 30/6 en houdt
geen rekening met equivalente maatregelen. Ook uit de bemestingsprognose kan je info halen over de
vanggewassen, die wordt ook aangemaakt tot 30/6. Voor de reguliere vanggewasverplichting in
gebiedstype 2 en 3 wordt er op de bemestingsprognose aangegeven of de opgegeven gewascombinatie
(potentieel) meetelt voor het gerealiseerd areaal. De equivalente maatregelen worden niet verrekend in
het potentieel gerealiseerd areaal op de bemestingsprognose, maar men kan wel zien op welke percelen
men een equivalente maatregel heeft aangeduid.

EQUIVALENTE MAATREGELEN
3.1 Vraag 1: Het aanduiden van equivalente maatregelen is niet in het
keuzemenu gespecialiseerde productiemethoden (GPM) verwerkt op
de VA?
Antwoord: ☒
De equivalente maatregelen kunnen wel degelijk aangeduid worden in de verzamelaanvraag via het
keuzemenu in de kolom ‘gespecialiseerde productiemethode’. Het is mogelijk dat men een beetje naar
beneden moet scrollen om de equivalente maatregelen te zien in het menu of men kan de beginletters
‘EQ’ intypen en dan verschijnen ze meteen.

3.2 Vraag 2: Welke gevolgen zijn er indien de equivalente maatregel wel
is aangevraagd bij de mestbank, maar niet in de verzamelaanvraag
of omgekeerd (behalve equivalente maatregel ‘80% nietnitraatgevoelige hoofdteelt’)?
Antwoord: ☒
De aanvraag is pas geldig als er ook percelen aangeduid zijn (zowel de aanvraag bij de Mestbank, als het
aanduiden van percelen op de verzamelaanvraag zijn noodzakelijk).

3.3 Vraag 3: Kan de aanduiding van een equivalente maatregel op
percelen nog gewijzigd worden? Je kiest verschillende equivalente
maatregelen. Kan je in sept nog wijzigen wat je doet op welk perceel
of toch vanggewas zaaien? Kunnen percelen met equivalente
maatregelen na 30 april niet meer gewijzigd worden?
Antwoord: ☒
De aanvraag van de equivalente maatregel moet gebeuren uiterlijk op 30/4 en ook het aanduiden van
de percelen op de verzamelaanvraag moet gebeuren uiterlijk op 30/4. Na 30/4 kunnen geen wijzigingen
meer aangebracht worden aan de aangeduide percelen en moet men de voorwaarden van de
equivalente maatregel naleven op de aangeduide percelen.
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3.4 Vraag 4: Equivalente maatregel ‘afvoer oogstresten’: wat als je de
prei pas oogst volgend voorjaar (maart -april-mei)?
Antwoord: ☒
Een oogst in maart-april-mei valt niet onder de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’. Het doel
van de equivalente maatregel is dat de oogstresten niet zouden mineraliseren in een periode waarin er
geen gewasgroei is waardoor de nutriënten onherroepelijk uitspoelen naar oppervlakte- en grondwater.

3.5 Vraag 5: Telt de 5m bemestingsvrije strook langs een waterloop
sowieso niet mee voor equivalente maatregel ‘onbeteelde stroken’?
Antwoord: ☒
Die strook telt inderdaad niet mee.

3.6 Vraag 6: Indien de equivalente maatregel ‘80% niet-nitraatgevoelige
hoofdteelt’ gekozen wordt en de nitraatresidubepaling blijkt te hoog
te zijn, wordt deze equivalente maatregel dan als ongeldig
beschouwd?
Antwoord: ☒
Eén van de voorwaarden bij het toepassen van deze equivalente maatregel, is een nitraatresidubepaling
laten uitvoeren op eigen kosten en in eigen opdracht op 1 perceel. De Mestbank duidt het perceel aan
dat moet bemonsterd worden. Als de landbouwer geen nitraatresidustaal laat nemen, dan volgt een
boete in het kader van de ‘Verplichte inzaai vanggewassen” én een boete in het kader van de
‘Verstrengde bemestingsnormen” (= de 2 gebiedsgerichte maatregelen die afgedekt worden door de
equivalente maatregel ‘80% niet-nitraatgevoelige hoofdteelt’). Als het resultaat van de
nitraatresidubepaling te hoog (boven de eerste drempelwaarde) ligt, zal de landbouwer geen
equivalente maatregel kunnen aanvragen in het volgende jaar. Desgevallend zal de nieuwe aanvraag
ongeldig verklaard worden.

3.7 Vraag 7: Als je de equivalente maatregel ‘80% niet-nitraatgevoelige
hoofdteelt’ (meer dan 80% niet nitraatgevoelige gewassen teelt), ben
je uitgezonderd van ALLE bijkomende regels van MAP6 in
gebiedstypes 2 en 3?
Antwoord: ☒
Indien je voldoet aan deze equivalente maatregel, ben je vrijgesteld van de gebiedsgerichte maatregel
‘Extra vanggewasverplichting’ en ‘Verstrengde bemestingsnormen’ in gebiedstype 2 en 3. Maar je bent
niet vrijgesteld van de maatregel ‘verscherpte bemestingsrechten (gebruik op 1/1 en 31/5)’ en de
maatregel ‘verplicht gebruik van erkend mestvoerder vanaf 1 aug’.

3.8 Vraag 8: Betekent de equivalent maatregel ‘Wintergranen na
nitraatgevoelige teelten’ dat je enkel wintertarwe kan zaaien na
aardappelen of Mais en niet bv. wintertarwe zaaien na bloemkool,
na bonen, na bleekselder, na prei geoogst rond 20 oktober?
Antwoord: ☒
Bij toepassing van deze equivalente maatregel kan na elke nitraatgevoelige hoofdteelt een wintergaan
ingezaaid worden (uiterlijk 15/11). De lijst van nitraatgevoelige teelten is terug te vinden op de website
van de VLM.
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3.9 Vraag 9: Als niet voldaan wordt aan het doelareaal door inzaai
wintergranen (onder de equivalente maatregel ‘Wintergranen na
nitraatgevoelige hoofdteelten’), moet hij het areaal dan het jaar
erop "inhalen"? Of wordt enkel een boete opgelegd?
Antwoord: ☒
Indien niet voldaan is aan een equivalente maatregel wordt enkel de boete opgelegd. Door de hoge
boetes bij equivalente maatregelen moet het areaal dat te kort is niet ‘ingehaald’ worden in het
volgende jaar.

3.10 Vraag 10: Wat als je tijdig ‘EQW’ hebt aangeduid als equivalente
maatregel op een perceel aardappelen en je toch vroeg hebt kunnen
rooien, bijvoorbeeld 29 september, en je wilt gras inzaaien met code
voor inzaai ‘VGM’ voor 15 oktober, kan dit? Want dit zou dan tellen 1
= 1 ha in plaats van 1 = 0,65 ha en je dat zo aanduidt ten laatste
31/10 in je verzamelaanvraag 2021.
Antwoord: ☒
Het vanggewas (gras) zal meetellen voor het gerealiseerd areaal want het perceel voldoet aan de
reguliere vanggewasverplichting. Als het doelareaal dan helemaal gerealiseerd werd, zal de landbouwer
geen boete krijgen. Maar het betreffende perceel werd aangeduid voor de equivalente maatregel EQW
en dus zijn de voorwaarden van de EQW niet nageleefd. Dit heeft tot gevolg dat de landbouwer geen
equivalente maatregel kan aanvragen in het volgend jaar.

3.11 Vraag 11: Stel dat een landbouwer op een perceel kiest voor de
equivalente maatregel "Inzaaien van onbeteelde stroken" (en de
voorwaarden correct naleeft op dit perceel) en daarna voor 15
september op het hele perceel een vanggewas inzaait. Worden
beiden (equivalente maatregel en reguliere vanggewasverplichting)
dan in rekening gebracht?
Antwoord: ☒
De landbouwer voldoet voor dit perceel zowel aan de equivalente maatregel ‘onbeteelde stroken’ als
aan de reguliere vanggewasverplichting. In dit geval zal het hoogste gewicht tellen voor dit perceel,
namelijk de reguliere vanggewasverplichting. Aangezien de landbouwer de voorwaarden van de
equivalente maatregel wel heeft nageleefd op het perceel, zal de landbouwer in het volgende jaar nog
steeds een equivalente maatregel kunnen aanvragen.

3.12 Vraag 12: Wintergraan na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt (bv.
311 na 311) telt dit nog mee?
Antwoord: ☒
Een laag risico nateelt na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt telt sowieso mee in de reguliere
vanggewasverplichting. Hiervoor moet geen equivalente maatregel aangevraagd worden.
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3.13 Vraag 13: Equivalente maatregelen op perceelsniveau niet wijzigbaar
na 30/4?
Antwoord: ☒
Nee, de uiterste wijzigingsdatum is 30/4.

3.14 Vraag 14: Kan een equivalente maatregel geschrapt worden tijdens
het seizoen als blijkt dat er voldoende vanggewas ingezaaid kan
worden?
Antwoord: ☒
Het schrappen van een equivalente maatregel (de aanvraag of de aanduiding op een perceel) kan niet
meer na 30/04. Als de maatregel niet wordt toegepast, heeft men niet voldaan aan de voorwaarden en
kan men het volgend jaar geen equivalente maatregel aanvragen.

3.15 Vraag 15: Maken de "onbeteelde stroken" bij de equivalente
maatregel ‘onbeteelde stroken’ deel uit van het volledige perceel of
moeten deze apart ingetekend worden?
Antwoord: ☒
Ze maken deel uit van het perceel. Ze moeten niet apart ingetekend worden.

3.16 Vraag 16: Bij de equivalente maatregel ‘inzaai onbeteelde stroken’
kan geen dierlijke mest worden opgebracht op de wendakker.
Worden die oppervlakten dan afgetrokken van de mogelijk te
bemesten perceelsoppervlakte?
Antwoord: ☒
Nee dit wordt niet afgetrokken van de perceelsoppervlakte voor de bemestingsnormen.

3.17 Vraag 17: Equivalente maatregel ‘onbeteelde stroken’: als meerdere
teelten op 1 jaar geteeld worden moet dan telkens een vanggewas in
de onbeteelde stroken gezaaid worden? wat als enkel bij de 2de
teelt onbeteelde stroken aanwezig zijn?
Antwoord: ☒
Van zodra de hoofdteelt ingezaaid of geplant wordt tot wanneer de hoofdteelt volledig geoogst is,
moeten er voor de equivalente maatregel ‘onbeteelde stroken’ altijd op minimaal 15% van de totale
oppervlakte onbeteelde stroken zijn. Die onbeteelde stroken moeten van bij het begin ingezaaid worden
met een vanggewas en die vanggewassen moeten aangehouden blijven tot de voorziene data in het
mestdecreet. Na de oogst van de hoofdteelt moet er op die plaats ook direct een vanggewas ingezaaid
worden.
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