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EXTRA

In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiften
en bij siertele
siertelers in de bus waaronder de mestaangifte
en de wateraangifte. Het invullen van deze aangiften is vaak geen kinderspel. In deze EXTRA gaan
we dieper in op deze twee aangiften die uiterlijk mid
midden maart moeten worden ingediend bij de
VLM (mest) of VMM (water).
Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs, Leuven - Nele Lauwers, consulent AVBS
Alle land- en tuinbouwers die ofwel
el
een dierlijke productie hebben van
meer dan 300 kg P2O5 ofwel meer dan
2 ha gronden in gebruik hebben
ebben ofwel
meer dan 50 are groeimedium, moe
moeten een mestbankaangifte
indienen.
nkaangifte indienen
De mestaangifte
niet langer
e komt wel ni
als papieren versie
sie in de brievenbus
brie
gevallen. Je kan jouw
aangifteplicht
uw aang
vervullen via het digitale mestbankloket (www.mestbankloket.be).
Alle siertelers die water verbruiken
of grondwater oppompen, ontvangen
ook de wateraangifte. Deze bestaat
wel nog in een papieren formaat.
Daarnaast is er het integrale milieujaarverslag voor alle energie-intensieve bedrijven, voor alle bedrijven die
over grondwaterstatistieken moeten
rapporteren en voor bedrijven die
geselecteerd werden door OVAM om te
rapporteren over hun geproduceerde
afvalstoffen. De verzamelaanvraag
wordt naar alle siertelers met perce-
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len
n en serres gestuurd.
Indien
en er geen aangifte wordt opgestuurd en je toch aangifteplichtig bent,
moet je de formulieren zelf opvragen.
Correct bemesten in 2015
Zolang het nieuwe mestactieplan niet
is goedgekeurd blijven de bestaande
regels, zoals vastgelegd in MAP 4, van
kracht. Voor de vollegrondsierteelt betekent dit concreet dat je in 2015 voor
het systeem ‘totale stikstof’ zowel als
voor het systeem ‘werkzame stikstof’
dezelfde hoeveelheid stikstof kunt
toedienen als in 2014.
Wat de fosforbemesting betreft, was
er in het huidige Mestdecreet al een
daling voorzien voor 2015. Dus concreet betekent dit voor sierteelt dat de
toegelaten hoeveelheid P2O5 55 kg per
ha per jaar bedraagt. Dit is een daling
met 10 kg/ha/jaar ten opzichte van
2014.
Ook alle andere bepalingen in het

huidige Mestdecreet blijven verder van
toepassing tot de nieuwe mestwetgeving goedgekeurd is. Wat de uitrijregeling, de transport- en burenregeling,
het respecteren van afstanden tot
waterlopen enzovoort betreft, verandert er dus voorlopig niets. Je blijft
dan ook het best deze regels verder
respecteren.
Opgelet staalnames
Sinds 2013 is het verplicht om een
bodemstaal te laten nemen en een bemestingsadvies te laten opmaken voor
de vollegrondspercelen sierteelt. Als
je geen enkel staal hebt laat nemen,
dan krijgt je bedrijf in datzelfde jaar
een nulbemesting opgelegd en riskeer
je een boete mocht je toch stikstof en
fosfor via bemesting op je percelen
hebben aangebracht. Q
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WATERAANGIFTE HEFFINGSJAAR
AR 2
2015
IN'IENEN VR 15 MAART

Sara Kelchtermans, Milieuadviseur Studiedienst SBB

+efʖngsve
+efʖngsverhoging
Alss de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een hefʖngsverhoging aan gekoppeld
ze
van ma[imaal 50  van de hefʖng op het niet correct aanva
gegeven
gedeelte. Je kan de hefʖngsverhoging wel laten
g
dalen
tot 10 % indien je tijdig en schriftelijk reageert op het
d
bericht van rechtzetting. Indien blijkt dat de aangiftegegevens wel correct en volledig waren, vervalt deze verhoging.
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(«n aangiIte tZee KeIʖngen
Wie onder de hefʖngsplicht valt, moet jaarlijks -op hetzelffde formulier- een aangifte indienen voor de KeIʖng op
p Ge
de
waterverontreiniging en/of de winning van grondwater.
ondwate
De aangifte voor het hefʖngsjaar 2015 (verbruik
k in
n kalenkalen
derjaar 2014) moet gebeuren vóór 15 maart. Je
e betaalt dus
een milieuhefʖng voor het ‘vervuilen’ van water alsook voor
het oppompen van grondwater aan het Vlaamse
Gewest.
amse Gew

AV

'e wateraangifte vraagt de nodige aandaFht om boetes en ontereFhte
erechte hefʖngen
hefʖnge te vermijden Voor
de siertelers werden de aangifteformulieren VMM rond 21 januari
uari opgestuurd.
opgestuu Zuivere siertelers
ontvangen van VMM nog steeds hun blanco-aangifte en dienen
ienen die in bij de VMM. Hier is dus niets
veranderd t.o.v. vorig jaar.

Aangifteplichtig of kleinverbruiker?
er?
Kreeg je in 2014 meer dan 500 m³ leidingwater ge
gefactureerd van je watermaatschappij
pij of heeft je eigen grondwaterwinning een pompcapaciteit
citeit van meer dan 5 m³/u, dan
ben je een grootverbruiker.
moeten
rbruiker. Alle grootverbruikers
grootver
hun waterverbruik
uik aangeven aan de VMM.
Vrijwel alle tuinbouwbedrijven
zijn grootverbruiker en
bouwbedrijven zij
moeten dus een jaarlijkse aa
aangifte indienen. Onderstaande
checklist helpt je alvast op weg
w om een correcte aangifte te
kunnen invullen. Door een juiste én tijdige aangifte blijf je
immers gespaard van een hefʖngsverhoging
• Facturen water 2014: abonneenummer en jaarverbruik
leidingwater
• Grondwater: merk en serienummer meter + meterstand
+ vergund debiet + pompcapaciteit
• Hemelwater: afspoelbare oppervlakte (0,8 m³/m²)
• Oppervlaktewater: meterstand + captatiehefʖng + pompvermogen
• Aantal gezinsleden op 01/01/2015
• Aantal werknemers in 2014
• Lozingsplaats
• IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
• Aanslagbiljet waterhefʖng HJ 2014

14
14

V Sinds 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een
verzegelde watermeter.

Noteer regelmatig je tellerstanden van je grondwaterwinning!
Ieder jaar moet je de tellerstanden van debietmeters
grondwater ijverig noteren. Dat is onder andere belangrijk voor het bepalen van de grondwaterhefʖng. Via de
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Drainagewater
Drainagewater is in principe ook grondwater,
en moet dus
gro
mee opgegeven worden
Vrijgesteld
den in de wateraangifte.
watera
zijn voor het
van hefʖng zijn draineringen
eringen die noodzakelijk
no
gebruik en/of de exploitatie van bouw- of weiland mogelijk
te maken of te houden. Ook voor drainage noodzakelijk voor
de exploitatie
gebouwen of bedrijfsterreinen moet geen
itatie van gebouwe
hefʖng op grondwater betaald worden. Voorwaarde is wel
dat er een hydrologisch
hydrologis attest is afgeleverd.

py
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ht
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Correctie grondwater voor beregening in open lucht en
correctie hemelwater
In de sierteelt wordt onder andere voor een aantal toepassingen water te velde gebruikt. Aangezien bij de irrigatie in
openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem dringt, mag er reeds vanaf vorige campagne met een
correctiefactor van 50% worden gerekend, wat wil zeggen
dat we slechts op de helft van het opgepompte water voor
irrigatie een hefʖng moeten betalen. Immers, het irrigatiewater komt voor een groot deel ook op de bodem terecht en
vloeit zo opnieuw naar diezelfde watervoerende laag.
De korting die je krijgt voor de beregening met freatisch water geldt enkel voor de hefʖng op het winnen van
grondwater. De hefʖng op verontreiniging voor het gebruik
ruik
van dit irrigatiewater betaal je wel gewoon in de hefʖng
op waterverontreiniging. Je kan natuurlijk ook inzetten
en
op alternatieve ‘goedkopere’ waterbronnen, bijvoorbeeld
jvoorbee
hemelwater.
Indien je hemelwater gebruikt voor het beregenen
genen van
teelten in openlucht, betaal je geen hefʖng voor het
h gebruik
ebruik
hiervan. De VMM spreekt hierbij immers
rs van ‘uitgestelde
‘uitgest
regen’...

• Het gebruikte grondwater wordt onttrokken uit een freatisch watervoerende laag en gebruikt voor beregening in
open lucht. Freatische lagen zijn de bovenste watervoerende lagen, niet afgedekt door een slecht doorlatende
laag, die kunnen worden gevoed door insijpelend hemelwater.
• De korting op de grondwaterhefʖng zal alleen worden
toegekend indien de toegediende hoeveelheid grondwater
voor irrigatie ook correct werd gemeten en geregistreerd. Bovendien moet dit water apart (rechtstreeks of
onrechtstreeks) worden gemeten.
Er moet dit jaar geen aparte bijlage
meer toegevoegd worge me
den aan de wateraangifte, de gevraagde
gegevens moeten
vraagde ge
mee opgenomen worden in de aangifte zelf.

VB

tellerstanden kan correct worden doorgegeven hoeveel
grondwater er op het bedrijf wordt gebruikt. Niet alleen
vaste pompen, maar ook op iedere mobiele pomp moet een
debietmeter staan. Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd voor het ontbreken van een teller... Bovendien moet
de teller verzegeld zijn. Een verbreking van de verzegeling
of een (her)verzegeling moet je melden bij de VMM. Als
de verbreking van een zegel niet onmiddellijk aan de VMM
wordt gemeld, zal een boete van 150 euro worden aangerekend. Een meldingsformulier voor verbreking van de
verzegeling van de watermeter kan teruggevonden worden
op de site van de hefʖngen. De VMM controleert op naleving
van deze voorwaarde

%erekening
van de forfaitaire hefʖng op waterverontrei%erek
niging
De hefʖng voor de waterverontreiniging wordt bepaald door
de vuilvracht
(VE) van het afvalwater en de eenheidstarief
vuil
voor
vo hefʖng (T) van het hefʖngsjaar. Voor HJ 2015 bedraagt
de
d eenheidstarief voor siertelers (niet-oppervlaktewaterlozers)
44,21 € per vuilvracht.
z
Voor
het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van
V
het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op
basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een
forfaitaire berekeningsmethode. Aangezien de tuinbouwsector (28e) relatief voordelig belast wordt, verkiezen de
meeste van hen de forfaitaire aangifte. De sector gebruikt
het water immers vooral om de velden te irrigeren. Binnen
de landbouwsector 28 is de sector tuinbouw (ook sierteelt)
(28e) evenwel de sector die het laagst belast wordt op het
‘vervuilen’ van water.
De vuilvracht (VE) wordt bepaald door de hoeveelheid water
(4) die verbruikt wordt en de omzettingscofʖcint (O&). In
onderstaande tabel zie je dat je voor het gebruik van 1000
m³ water voor tuinbouw, een hefʖng moet betalen van 11 €
in HJ 2015.

© AVBS

Hoofdactiviteit

VAangezien bij de irrigatie in openlucht een deel van het grondwater

opnieuw in de bodem dringt, mag er een correctiefactor van 50% worden
gerekend.

Voorwaarden voor een correctie beregening
Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden om deze correctie op de grondwaterhefʖng te mogen doorrekenen:
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Omzettingscofʖcint

Prijs euro/m³
waterverbruik
(hefʖng 2015)

Particulier verbruik (56)

0,025

1,105

Verbruik werknemers (59)

0,027

1,194

Andere bedrijven, zoals
akker- en tuinbouwbedrijven
(28e)

0,00025

0,011

%erekening van de hefʖng op winnen van grondwater
Het hefʖngsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van
grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt
opgepompt en uit welke watervoerende laag het water
afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³
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Als voorbeeld een sierteler (5 gezinsleden) met 4,5 ha
sierteelt onder glas, 1,5 ha teelt in volle grond en 0,5 ha
sierteelt op containervelden. Er wordt zowel leidingwater
verbruikt als grondwater en hemelwater. In 2014 waren er 14 werknemers op het bedrijf tewerkgesteld. Er
werd in 2014 210 m³ leidingwater gefactureerd door de
watermaatschappij en er werd in 2014 in totaal 2600 m³
grondwater opgepompt. Er werd ook 22000 m³ hemelwater gebruikt (afspoelbare oppervlakte van 27500 m²).
Het totale waterverbruik op het bedrijf
edrijf is 24810 m³. Het
waterverbruik wordt verdeeld over
ver de verschillende sectoren, nl. sector 56, sector 59 en sector 28e
28e.
De hefʖng op waterverontreiniging
in dit voorrontreiniging bedraagt
bedra
beeld 691,87 euro en
n de vuilvracht VE is gelijk aan 15,65.
150 m³ (5 gezinsleden
den aan 30 m³) x 1,105 €/m³
= 165,75 €
420 m³ (14 werknemers aan 30 m³) x 1,194 €/m³
= 501,48 €
24240 m³ (tuinbouw)
(tuinbouw x 11 €/1000m³ - (22000 m³ x
11 €/1000m³
regen’))
00m³ (‘uitgestelde
(‘uitge
= 24,64 €

Er wordt
wor eveneens een hefʖng voor het oppompen van
grondwater
grondwat berekend. Voor het oppompen van 2600 m³
grondwater
(freatisch watervoerende laag) moet er
rond
2600
m³ x 0,06 € x 1, 2824 (HJ 2015) = 200,05 euro grond2
waterhefʖng
betaald worden.
w
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Totale kostenplaatje water: ‘Integrale waterfactuur’
De hefʖng die je moet betalen via het hefʖngsbiljet, gaat
over de zuivering van het afvalwater (drinkwater en eigen
waterwinning). Voor de afvoer van dit afvalwater, moet je
eveneens betalen. Deze afvoer gebeurt via de gemeentelijke infrastructuur (riolering en/of grachten) en wordt
aangerekend in de drinkwaterfactuur. In de betreffende
factuur worden deze kosten aangerekend onder de gemeentelijke saneringsbijdrage (= afvoer van leidingwater)
r)
en de gemeentelijke saneringsvergoeding (=afvoer van
eigen waterwinning).

VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

BS

freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat
oppompen, betaal je 77 euro per 1000 m³ voor HJ 2015.
Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende
laag, dan is je hefʖng (per m³ opgepompt grondwater)
duurder.
Voor de sierteeltsector is de grondwaterhefʖng vaak een
belangrijke factor in het totale kostenplaatje. Een aandachtspunt is bijgevolg de hefʖng voor grondwaterwinningen uit die afgesloten waterlagen, aangezien die gevoelig
is toegenomen sedert 2010. Dit gaat zo door tot hefʖngsjaar
2017. De stapsgewijze verhoging laat de bedrijven toe om
op een rechtszekere manier actie te ondernemen, hetzij
om het gebruik van diep grondwater te verminderen door
waterbesparende maatregelen of om de overstap te kunnen
maken naar het gebruik van alternatieven voor grondwater.
Tijd dus om te ‘herbronnen’... Maximaal inzetten op hemelwater is dus de boodschap.
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Voor de zuivering van je drinkwater (bovengemeentelijke
meentelijke
bijdrage) betaalde je in het verleden ook al een
en ‘voorschot’
in de factuur van de drinkwatermaatschappij.
wordt
pij. Deze word
verrekend in het hefʖngsbiljet, zodat er geen
n dubbele
dubbel
aanrekening is. Vanaf 2014 zal de watermaatschappij
ermaatschapp niet
alleen een voorschot voor de zuivering
leidingwaering van het le
ter, maar ook voor de zuivering van je eigen wate
waterwinning
aanrekenen in de waterfactuur.
uur. Ook dit betaalde bedrag, de
bovengemeentelijke vergoeding,
verrekend worden met
eding, zal verr
het hefʖngsbedrag.
de gemeentelijke
g. De aanrekening van
nd
en bovengemeentelijke
ntelijke vergoeding gebeurde op 1 factuur in
2014.
+efʖngsbiljet
Het hefʖngsbiljet zal vanaf heden ook bijkomende informatie geven over welke bedragen je al betaalde via de waterfactuur. Op de berekeningsnota, die hoort bij het hefʖngsbiljet dat de VMM verstuurt, vind je alle nodige informatie:
• de berekening van de hefʖng op de waterverontreiniging;
• het overzicht van de totale bovengemeentelijke saneringskost met:
• informatie over de bovengemeentelijke bijdrage aangerekend door de watermaatschappijen;
• informatie over de bovengemeentelijke vergoeding
aangerekend door de watermaatschappijen;
• de nog te betalen hefʖng op de waterverontreiniging na
het in mindering brengen van de aangerekende bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding.
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Indien het opgepompte grondwater gebruikt wordt voor
irrigatie van teelten in open lucht én indien het water
correct gemeten werd, mag de correctiefactor doorgerekend worden, waardoor de grondwaterhefʖng dan
100,03 euro bedraagt.
Opgelet! De ‘korting voor seizoensgebonden irrigatie
in open lucht’ mag niet toegepast worden voor irrigatie
in de serre, maar enkel voor de buitenteelt. Bovendien
moet het gebruikte grondwater voor de buitenteelt ook
apart gemeten zijn. Indien er dus 1 teller staat op de
GWW en het grondwater wordt gebruikt voor irrigatie in
de serre en in de open lucht, kan de correctie dus niet
toegekend worden...

Ook zal er op het biljet een duidelijke opsplitsing gemaakt
worden tussen de vuilvracht die afkomstig is van leidingwater (VEdw), en de vuilvracht die toe te wijzen is aan de eigen
waterwinning (VEeww). Als je deze vuilvrachten gaat vermenigvuldigen met het eenheidstarief van de hefʖng (44,21
in HJ 2015) dan ken je respectievelijk de bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding die je zal ‘preʖnancieren’ in de
volgende waterfactuur.
Een stapje dichter bij het ontrafelen van het ‘waterkluwen’...Q
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DE MESTAANGIFTE 2015

Jan Meykens
SBB Accountants & Adviseurs, Leuven
Wie moet aangifte indienen en wanneer?
Alle land- en tuinbouwers die ofwel
een dierlijke productie hebben van
meer dan 300 kg P2O5 ofwel meer dan
2 ha gronden in gebruik hebben ofwel
meer dan 50 are groeimedium, moeten een mestbankaangifte indienen.
De mestaangifte komt wel niet langer
als papieren versie in de brievenbus
gevallen. Je kan jouw aangifteplicht
ht
vervullen via het digitale mestbankloank
ket (www.mestbankloket.be)..
De mestaangifte moet je voor 16
maart 2015 indienen
enen via het digitale
loket bij de VLM.. Je wateraangifte
wateraa
wordt tegen 15 maart bij de VMM
verwacht. 21 april 2015 is d
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 (https://imjv.milieuinfo.be/).
Wat is groeimedium en hoe wordt de
oppervlakte berekend?
Groeimedium is materiaal in vaste of
vloeibare vorm --niet de ‘klassieke’
landbouwgrond-- dat wordt gebruikt
als voedingsbodem voor planten.
Onder meer de teelt van tomaten op
substraat of de teelt van aardbeien op
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In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiftes bij siertelers in de bus waaronder
waaronde de mestaangifte
en de wateraangifte. Het invullen van deze aangiftes is vaak geen
een kinderspel. IIn deze bijdrage
EXTRA gaan we dieper in op deze twee aangiften die uiterlijk midden maart
moeten worden
ma
ingediend bij de VLM (mest) of VMM (water).

veenbalen vallen hier
er onder. Ma
Maar ook
ierplanten in potte
de teelt van sierplanten
potten op
worteldoek of de forcerie va
van witloofwortels in waterbakken vallen onder
oemer ‘teelt op groeimedium’.
gro
de noemer
e ‘oppervlakte groeim
De
groeimedium’ is de
effectieve oppervlakte
oppervlak van het groeimedium inclusief
in
de ruimte tussen de
teelten e
en de rijpaden. Een centrale
gang, voor
v
de aan- en afvoer van
eri
materiaal,
wordt niet meegerekend.
Paden voor de verzorging van planten
of oogst zijn wel meegerekend. Indien
er meerdere lagen boven mekaar
voorkomen moeten deze worden
opgeteld. Deze optelsom mag dan wel
met 10% worden verminderd.

Wat wordt er in de mestaangifte
opgevraagd?
Aangezien er geen papieren versie
meer bestaat van de mestaangifte zal
je alles via het digitale loket moeten
invullen. De verschillende ‘delen’ van
de papieren aangifte zoals die vroeger
bestond, zal je hier niet meer terugvinden. Je moet als tuinder een 8-tal
vragen doorlopen en beantwoorden.
Een aantal van deze vragen kan je
gewoon met ‘nee’ beantwoorden. Let
zeker op volgende zaken:
• kijk jouw identiʖcatiegegevens na bij
vraag 1;

• maak bij vraag 2 de keuze welk
systeem van bemestingsnormen je
in 2014 gebruikt hebt (systeem van
werkzame stikstof of het klassieke
systeem);
• geef bij vraag 4 de hoeveelheid
kunstmest op die het afgelopen jaar
gebruikt werd bij de vollegrondsteelten of in de vollegrondserre;
• bij vraag 4 moet je ook de eventuele
opslag van dierlijke of andere meststoffen op 1/1/2015 aangeven;
• bij vraag 6 worden de gegevens over
het groeimedium opgevraagd zoals
de samenstelling van het voedingswater, de bruto- en netto-oppervlakte van dit groeimedium, het teeltsysteem en het percentage recirculatie
per teelt maar ook de hoeveelheid
geproduceerde spuistroom (inclusief de rechtstreekse doorsijpeling)
met bijhorende samenstelling, de
opslagcapaciteit en de opslaghoeveelheid van deze spuistroom.
Met welke aandachtspunten hou je
best rekening?
• Opgave gebruik kunstmest in vollegrond
Je moet bij vraag 4 het kunstmestgebruik aangeven hetgeen gebruikt werd
voor de vollegrondsteelten. Let op dat
je ook de aparte aanduiding voor het
gebruik van kunstmest in een volle-
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N
in kg/ton

• Opslagcapaciteit
eit spuistroom bij
permanent overkapt
groeimedium
verkapt groeime
Aantonen dat je als tuinder o
over voldoende opslagcapaciteit
beschikt, heb
paciteit be
je in principe al moeten doen. Immers,
elke tuinder die beschikt over permanent overkapt groeimedium moest
tegen 1 januari 2011 over voldoende
opslagcapaciteit beschikken of de nodige alternatieven kunnen voorleggen.
Indien er wijzigingen (uitbreidingen)
zijn van de aanwezige oppervlakte
groeimedium, moet je evenwel een
nieuwe berekening maken en de
nodige documenten overmaken aan
de VLM.
• Bemesting ‘groenten’ in 2014
Groentetelers mochten vanaf 1 januari
2013 hun percelen waar groenten be-
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P2O5
in kg/ton

Azalea

0,07

0,02

Boomkwekerij

0,02

0,01

Aardbeien

0,18

0,06

Sla

0,28

0,11

Groene en bloeiende planten

0,18

0,05

Rozen

0,19

0,06

Komkommers

0,39

0,08

Paprika

0,40

0,08

Tomaten

0,54

0,10

Aubergines

0,49

Forcerie witloof
Andere tuinbouwteelten

0,08
0

0,10

0,04
0

0,50

0,20

Richtwaarden 2014’)
V Forfaitaire samenstelling spuistroom (bron: VLM ‘Normen en Richtwa

horende tot groep I of groep II (inclulusief aardbeien en sierteeltgewassen)
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erkend praktijkcentrum.
jkcentrum. Hiervoor
Hiervoo
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der één of meerdere
meerd
stikstofanalyses
met
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bijhorend bemestingsad
bemestingsadvies en dit
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In 2014 zijn er tal van telers die niet
voldaan hebben aan deze verplichting.
Velen mochten dan ook geen bemesting toepassen voor deze percelen in
2014. In sommige gevallen werden
er wel bodemstalen en adviezen
verstrekt maar zijn deze bij de VLM
nog niet aan de juiste landbouwer
gekoppeld. Het labo wist bijvoorbeeld
niet het juiste perceels- of landbouwnummer, de seizoenspachter nam
de stalen,... Het is uiterst belangrijk
om deze gegevens nu alsnog door te
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• Opgave gegevens groeimedium
Bij de speciʖeke vragen voor tuinders met groeimedium moet je onder
meer de productie van voedingswater
en spuistroom opgeven. Je moet de
samenstelling van dit voedingswater
in kg N en kg P2O5 op geven. Deze
info wordt gevraagd per teelt. Om de
VLM toe te laten correcter de nodige
opslagcapaciteit te kunnen inschatten, wordt ook het teeltsysteem, de
bruto- en netto-oppervlakte van het
groeimedium evenals het percentage
recirculatie gevraagd.
Verder moet je naast de capaciteit ook
de stock en de productie van spuistroom opgeven. Een correcte afzet
van deze spuistroom op eigen landbouwgrond of op grond van derden
via afzetdocumenten is belangrijk.
Als je spuistroom hebt geproduceerd
en deze nog niet hebt afgevoerd, dan
moet je ook de opgeslagen hoeveelheid spuistroom op 1 januari 2015 met
bijhorende samenstelling, uitgedrukt
in kg N en kg P2O5, opgeven. Let op: de
VLM neemt voor deze samenstelling
g
enkel nog de forfaitaire waarden in
aanmerking (zie tabel) ofwel waarden
arde
op basis van een analyse van
an de spuistroom door een erkend labo.
bo.

Teelt

BS

grondserre niet vergeet. Immers voor
deze teelten mag je (mits te beschikken over de nodige bemestingsadviezen) afwijken van de bemestingsnormen. Indien je dit niet doet gaat
de VLM er, onterecht, van uit dat deze
gebruikt werden voor buitenteelten. In
sommige gevallen kan dan een boete
voor overbemesting volgen.

DE MILIEUAANGIFTEN

voorlopig nog niet duidelijk. Het beleid
zich wellicht richten op een meer
zal zic
gebiedsgerichte
aanpak, op strengere
i
maatregelen in focusgebieden met
m
onvoldoende waterkwaliteit, een meer
geïntegreerde bedrijfsaanpak van de
bemesting en gerichtere controles
en opvolging. Focusbedrijven d.w.z.
bedrijven met meer dan 50% van
hun areaal in focusgebied zouden zo
een strikter regime opgelegd krijgen
voor het uitrijden van mest, voor het
nitraatresidu en het inzaaien van
vanggewassen. Vrijstelling hiervan
zou mogelijk worden a.d.h.v. goede
nitraatresidu´s. Deze nitraatresidu´s
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 gaan
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
2015 duidelijk worden.

AV

EXTRA

Blik op het mestjaar 2015
De mestaangifte is ook het ideale
moment om vooruit te blikken. De
blik is dit jaar spijtig genoeg nog niet
helder. De contouren van het nieuwe Mestactieplan tekenen zich wel
af maar de concrete uitvoering is

Laat je adviseren!
Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de mestreglementering er
niet eenvoudiger op wordt. Hou de
nieuwigheden van MAP5 in 2015 goed
in de gaten. Laat je zeker ter zake
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 Q
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