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In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiften in de bus bij land- en tuinbouwers.
Het invullen van deze aangiften is vaak geen kinderspel. Het is het uitgelezen moment om niet enkel terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om een vooruitblik te werpen op nieuwigheden en aandachtspunten voor 2015. – Jan Meykens, SBB
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Niet alle land- en tuinbouwers krijgen
alle aangiften in hun brievenbus. Bovendien hebben de diverse aangiften ook hun
eigen indieningsdatum.
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Welke aangiften kunnen in
je mailbox belanden?
Alle land- en tuinbouwers die ofwel een
dierlijke productie hebben van meer dan
300 kg P2O5, meer dan 2 ha gronden in
gebruik hebben ofwel meer dan 50 are
groeimedium moeten een Mestbankaangifte indienen. De mestaangifte krijg je
niet langer op papier in de brievenbus. Ze
gaat volledig digitaal. Via het Mestbankloket kan je de aangifteplicht vervullen.
Alle land- en tuinbouwers die water
verbruiken of grondwater oppompen

Het ideale moment om vooruit
te blikken, al is onze blik nog
niet helder.

ontvangen ook de wateraangifte (zie
Management&Techniek 3 van 13 februari).
Deze bestaat wel nog in een papieren
versie.
Daarnaast is er het integrale milieujaarverslag voor alle GPBV-bedrijven (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging of Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC), onder
andere intensieve veehouderijen), alle
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energie-intensieve bedrijven, alle bedrijven die over grondwaterstatistieken
moeten rapporten en voor de bedrijven
die OVAM selecteerde om te rapporteren
over hun geproduceerde afvalstoffen. De
verzamelaanvraag wordt naar alle landen tuinbouwers met percelen en serres
gestuurd.
Als er geen aangifte wordt opgestuurd en
je toch aangifteplichtig bent, moet je de
formulieren zelf opvragen.

Wanneer indienen?
De mestaangifte moet je voor 16 maart
2015 indienen via het digitale loket bij de
VLM. Je wateraangifte wordt tegen
15 maart bij de VMM verwacht. Alleen als
je veehouder bent, dan moet de watermanagement | milieu • 47

bemesting en gerichtere controles en
opvolging.
Focusbedrijven (bedrijven met meer dan
50% van hun areaal in focusgebied)
zouden zo een strikter regime opgelegd

krijgen, zowel voor het uitrijden van mest
als voor het nitraatresidu en het inzaaien
van vanggewassen. Goede nitraatresidu’s
zouden aanleiding tot een vrijstelling
kunnen geven. Deze nitraatresidu’s
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aangifte samen met de mestaangifte
worden ingediend bij de VLM. Uiterlijk 21
april 2015 is de indieningsdatum voor
jouw verzamelaanvraag. Voor sommigen
staat ook nog het integrale milieujaarverslag op het programma. Dat moet ingediend worden voor 15 maart via een
digitaal loket.
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WAT WORDT ER IN DE
MESTAANGIFTE OPGEVRAAGD?

In het digitale loket van de Mestbank zal je volgende zaken moeten aangeven
of controleren:
• identificatiegegevens;
• keuze systeem bemestingsnormen;
• aantal dieren (uitgezonderd runderen die via DGZ worden geregistreerd);
• aantal standplaatsen;
• opgave verdeling stalsysteem in percentage vloeibare en vaste mest;
• gemiddelde bezetting van de dieren over de verschillende staltypes;
• staltype ammoniakemissiearme stallen varkens of pluimvee;
• staltype luchtwassysteem voor stallen varkens;
• keuze nutriëntenbalansstelsel met bewijsmateriaal (keuze voor convenant
en/of regressie met attest en register);
• percentage beweiding voor graasdieren indien je kiest voor het systeem van
werkzame stikstof;
• opslag van dierlijke en andere meststoffen;
• gebruik kunstmest (met aanduiding of dit in een vollegrondserre gebeurde);
• gebruik (inclusief directe begrazing) dierlijke mest op bedrijfseigen gronden
buiten Vlaanderen;
• hoeveelheid dierlijke mest (inclusief begrazing) gebruikt in Vlaanderen door
‘buitenlandse’ landbouwers;
• verwerking van exploitatie-eigen mest;
• gegevens luchtwasser;
• samenstelling voedingswater, bruto- en netto-oppervlakte, teeltsysteem en
percentage recirculatie per teelt voor tuinders;
• productie spuistroom in m³ met samenstelling;
• opslagcapaciteit en hoeveelheid in m³ van spuistroom, hoeveelheid spuistroom met rechtstreekse doorsijpeling.
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Nieuwe regressie- en convenantcijfers
2014 Sinds 1 januari 2014 wijzigden de
convenantcijfers voor de diercategorie
‘andere varkens 20-110 kg’. Dit zal impact
hebben op de dierlijke productie op een
varkensbedrijf. De nieuwe cijfers zijn
4,55 kg P2O5/dier (in plaats van 4,76 kg
P2O5/dier vroeger) en 11,03 kg N/dier (in
plaats van 11,87 N/dier in 2013). Ook de
regressierechten voor ‘biggen’ en ‘andere
varkens 20-110 kg’ wijzigen en zullen
aanleiding geven tot lagere productiecijfers. Let op, deze nieuwe cijfers gelden
vanaf het productiejaar 2014! Voor zeugen zullen er vanaf 2015 aangepaste
cijfers komen.
Luchtwassystemen varkensstallen De
VLM vraagt vanaf dit jaar ook om aan te
geven welke dieren werden gehuisvest in
een stal met een luchtwassysteem. In het
kader van de Mestbankaangifte en voor
het berekening van de stikstofverliescijfers blijven dit wel traditionele stallen,
maar men wil op die manier een beter
inzicht krijgen in de totale emissies uit de
landbouwsector. Een groot deel van
bijvoorbeeld de ammoniakemissie wordt
immers opgevangen door een luchtwasser.
Gebruik spuiwater van zure wasser Het
gebruik van spuiwater afkomstig van een
zure wasser als kunstmest op het eigen
bedrijf moet opnieuw worden aangegeven: niet bij het luik kunstmest, maar wel
bij het deel over de zure wasser. Bij het
invullen van dit luik worden de verschillende gegevens over productie en samenstelling van dit spuiwater verzameld. Op
die manier kan dan ook een berekening
van het eigen verbruik worden gemaakt.
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Aandachtspunten voor de
mestaangifte

C

Blik op het mestjaar 2015
De mestaangifte is ook het ideale moment om vooruit te blikken. Onze blik is
dit jaar jammer genoeg niet helder. De
contouren van het nieuwe Mestactieplan
tekenen zich wel af, maar de concrete
uitvoering is voorlopig nog onduidelijk.
Het beleid zal zich wellicht richten op een
meer gebiedsgerichte aanpak, strengere
maatregelen in focusgebieden met
onvoldoende waterkwaliteit, een meer
geïntegreerde bedrijfsaanpak van de
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Nederland gerichte controles aan op
grensoverschrijdende mesttransporten.
Hiervoor werd er tussen beide partijen
een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. De afgesloten overeenkomst
regelt de gegevensuitwisseling tussen
Vlaanderen en Nederland en trad in
werking op 1 december 2014. Sindsdien
datum wisselen de Vlaamse Mestbank
en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gegevens uit over
mesttransporten en mestverhandelingen tussen Nederland en Vlaanderen en
omgekeerd. Dankzij deze uitwisseling
met Nederland kunnen inspecteurs van
de Mestbank in Vlaanderen en handhavers van de Nederlandse autoriteit
gerichter controleren en mogelijke
overtredingen tegenover het mestdecreet of de Nederlandse meststoffenregelgeving sneller opsporen.
Als met een bepaald mesttransport
gefraudeerd wordt, al dan niet met
medewerking van de mest ontvangende
of mest aanbiedende landbouwer, en al
dan niet langs een zijde van de grens,
kan dit op basis van de data-uitwisseling
sneller worden gedetecteerd. Die snelle
gegevensuitwisseling laat toe om gerichte controles op te zetten, op het
landbouwbedrijf zelf, bij een mestverzamelpunt of bij een mesttransporteur.

Laat je adviseren

Het is inmiddels genoegzaam bekend
dat de mestreglementering er niet
eenvoudiger op wordt. Houd de nieuwigheden van MAP 5 in 2015 goed in de
gaten. Laat je grondig en goed adviseren. Beperk deze ondersteuning ook niet
tot een eenmalige gebeurtenis, maar
doe dit ook regelmatig gedurende het
jaar. Zo voorkom je onaangename
verrassingen! n

Dubbeldoel bij uitstek

P7631 (Vroeg)
Vroege korrel, zekere oogst

P8000 (Vroeg)
Top in opbrengst en zetmeel

P9027 (Middenvr.)

NIEUW

PR39F58 (Middenvroeg)
Een basis voor elk bedrijf

Uw Pioneer voordelen
t/m 28 februari 2015
Primeurkorting van 7 €/eenheid
op alle primeurbestellingen.
Exclusief voor PBC-leden:
Ontvang deze 10 Watt zaklamp
bij aankoop
vanaf
6 eenheden
DuPont Pioneer
maiszaad bij
een commissionair!

Strengere controle VlaamsNederlandse mesttransporten
Met het oog op het bemestingsseizoen
2015 kondigt de Mestbank samen met
de Rijksdienst voor Ondernemend
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P8057 (Zeer vroeg)

Kolf en plant: samen sterk

In het volgende nummer van
Management&Techniek dat op 13 februari verschijnt, gaan we dieper in op de
wateraangifte.
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zouden ook een belangrijk instrument
blijven in het nieuwe actieplan.
Bij het vastleggen van de P-bemestingsnormen zal de fosfaatbeschikbaarheid in
de bodem wellicht een rol spelen. De
Europese Commissie is immers bezorgd
over de fosforverontreiniging in de
Vlaamse waterlopen.
De concrete impact op jouw bedrijfssituatie zal dan ook pas in de loop van
dit jaar duidelijk worden.
Mestbankloket De digitale mestaangifte
is maar een van de functionaliteiten van
het Mestbankloket (www.mestbankloket.
be). Je kan er ook verschillende gegevens raadplegen zoals de rundveebezetting, je toegekende NER-D's of de
transportgegevens van het afgelopen
jaar. Je kan er ook een burenregeling
van of naar de mestverwerking mee
melden of mestverwerkingscertificaten
verhandelen.
Nieuw sinds dit jaar is dat je ook de
gewone burenregeling online kan registreren via het Mestbankloket. Het bijbehorende registratiebewijs kan je vervolgens zelf afdrukken. Het is noodzakelijk
dat de ene landbouwer op het Mestbankloket de burenregeling ‘aanmaakt’,
terwijl de andere ze moet bevestigen.
Daarna kan je het registratiebewijs
afdrukken. Dat registratiebewijs moet
aanwezig zijn bij het transport.
Mestanalyse Als je mest vervoert van of
naar een verwerking moet de samenstelling steeds worden bepaald op basis
van een mestanalyse. Deze analyse mag
op de dag van het transport maximaal
3 maanden oud zijn. Deze bemonstering
moet in principe gebeuren door een
daartoe erkend laboratorium. Er geldt
ook één uitzondering: verwerkers kunnen bevoegd worden verklaard voor een
staalname van de aangevoerde mest op
de eigen installatie (via geregistreerde
‘verwerker-staalnemers’).
Luchtwassers Als er aan je stal(len) een
luchtwassysteem geïnstalleerd is moet
er aan talrijke verplichtingen worden
voldaan. Naast een goede operationele
werking moet je ook een heel pakket
aan administratieve zaken bijhouden. Zo
moet je onder meer voldoende analyses
nemen van het was- en spuiwater, moet
je een logboek bijhouden en moet je in
sommige gevallen voor de nodige erkenningen zorgen voor de afzet van de spui.
Het is belangrijk dit goed op te volgen.

www.pioneer.com/belgie
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