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KENT U HET MESTBANKLOKET?
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De Mestbank gebruikt haar digitaal loket in vele gevallen als communicatieplatform. De
berichtgeving vanuit de VLM gebeurt vaak enkel nog via e-mail. Het is dan aan u om deze
berichten op te volgen en via het mestbankloket (www.mestbankloket.be) uw specifieke
bedrijfssituatie te controleren. Deze controle is van belang omdat er in het kader van de
mestwetgeving vele verplichtingen opgelegd worden die bovendien jaarlijks kunnen wijzigen.
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Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs
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Status focusbedrijf 2017 en toe te passen maatregelen
Elk jaar opnieuw wordt de status van elk
land- en tuinbouwbedrijf als focusbedrijf of niet-focusbedrijf bepaald. Deze
gegevens zijn sinds begin 2017 raadpleegbaar in het mestbankloket. Het
is heel belangrijk om deze te bekijken.
Immers aan deze status zijn ook maatregelen gekoppeld die u mogelijkerwijs
moet volgen.
Zo moet bijvoorbeeld een focusbedrijf
met maatregelen van categorie 1 een
verstrengde uitrijregeling toepassen
en moet het bedrijf ook, als de teelt en
de bodem in kwestie het toelaten, een
vanggewas inzaaien.
Voor een focusbedrijf met maatregelen
van categorie 2 zijn de toe te passen
maatregelen strenger. Eén maatregel
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die in het oog springt en waar vaak
tegen gezondigd wordt is het voor- en
namelden van burenregelingen. In
tegenstelling met de gewone burenregeling moeten de individuele transporten dus telkens gemeld worden aan de
Mestbank.
De maatregelen voor een focusbedrijf
met maatregelen van categorie 3 zijn
de strengste. Zo geldt hier bijvoorbeeld
de verplichting om alle mesttransporten via AGR-GPS uit te voeren. Dit is
slechts één van de vele maatregelen die
opgesomd kunnen staan in het mestbankloket.
Uw eigen situatie bekijken is dus aangewezen. Het niet-naleven van deze maatregelen kan aanleiding geven tot boetes
en het verstrengen van de opgelegde
maatregelen.

De Mestbank verwerkte recent ook een
nieuwe lading fosfaatstalen
MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017
op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van
klasse IV gelden. Op basis van bodemanalyses hebben land- en tuinbouwers
de mogelijkheid om bij de Mestbank een
afwijking van die strengste normen aan
te vragen.
Om in 2017 een afwijking te kunnen verkrijgen van de nieuwe referentieklasse
IV moest de aanvraag tijdig ingediend
zijn bij de Mestbank. Uitzonderlijk was
dit in 2016, 31 december 2016 i.p.v. 31
augustus.
Daarom gebeurde de verwerking door
de Mestbank van de ontvangen fosfaatanalyses in twee stappen. Alle aanvragen die ten laatste op 6 november 2016
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“ Het mestbankloket is veel
meer dan een aangifteloket.
Zorg er dan ook steeds voor
dat je de digitale
communicatie correct
opvolgt.”

Bemesting ‘sierteelt en boomkwekerijgewassen’ nog steeds gekoppeld aan
het nemen van stikstofstalen
Vollegrondstelers van sierteeltgewassen
of boomkwekerij moesten de afgelopen
jaren één of meerdere stikstofanalyses
laten uitvoeren met bijhorend bemestingsadvies en dit ook opvolgen. In 2016
waren er opnieuw tal van tuinders die
niet voldaan hebben aan deze verplichting. Dit geeft in 2017 aanleiding tot een
verminderde bemesting.
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In het rapportje kun je ook lezen of je
recht hebt op een terugbetaling van de
staalname. Dit is zo voor actieve landbouwers die dankzij de resultaten van
een bodemstaalname -in 2015 of later
genomen- dalen naar klasse I of II. Voor
percelen akkerland ontvangen zij
€ 25 per staal en/of voor graslandpercelen € 50 per staal. De Mestbank zal de
uitbetaling van de gerechtigde P-stalen
deze maand uitvoeren.
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Heb je nog geen stalen bezorgd aan de
Mestbank, dan kan dit nog tot 31 augustus van dit jaar. De resultaten zullen dan
in rekening gebracht worden vanaf 2018.
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dan zonder een beperking wat betreft de
P-klasse van het perceel. Dit betekent
dat voor de gecertificeerde groen- en
GFT-compost, ongeacht de klasse van
de bodem waar ze opgebracht worden,
telkens slechts 50% van de opgebrachte
hoeveelheid fosfaat in rekening wordt
gebracht.
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Je kunt de gegevens nakijken door in te
loggen op het Mestbankloket. In de linkerbalk klikt u verder naar “staalname”
en vervolgens naar “bodem”. Onder het
tabblad “fosfaat” vindt u het rapport Pklasse terug.

“Het niet correct laten uitvoeren van stikstofanalyses geeft aanleiding tot verminderde bemesting”.
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Echter, de fosfaatstalen die ingediend
werden vanaf 7 november tot en met 31
december 2016 werden pas op 9 mei
2017 afgewerkt. Ook voor die stalen
geldt de afwijking van de referentieklasse vanaf 1 januari 2017 maar die
definitieve klasse-indeling kan niet
meer opgenomen worden in de bemestingsprognoses 2017. In de tweede
jaarhelft zullen deze wel op het overzicht ‘bemestingsnormen 2017’ bekeken
kunnen worden.
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werden ingediend, werden al verwerkt.
De Mestbank plaatste op 21 december
op het Mestbankloket een rapport met
de definitieve klasse-indeling. De overeenstemmende P-normen zijn zichtbaar
in de bemestingsprognoses 2017.

Waarom kan deze P-klasse interessant
zijn?
Naast de eventuele hogere bemestingsnormen is er ook een tweede
voordeel. Voor een perceel ingedeeld in
de P-klasse I of II geldt een afwijkende
regeling voor toediening van stalmest
en boerderijcompost. Op deze percelen
hoef je slechts 50% van de opgebrachte
hoeveelheid fosfaat in rekening te
brengen.

Uiteraard geldt deze verplichting nog
steeds in 2017. In de loop van juli, zal de
Mestbank over de status van de stalen
genomen in 2017 rapporteren. Het is
steeds goed opletten met deze stalen. In
sommige gevallen zijn er wel bodemstalen en adviezen verstrekt maar werden
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, of ... .

Deze regeling bestond al voor gecertificeerde groen- en GFT-compost maar

Bij het aantal te nemen stalen wordt
er een onderscheid gemaakt tussen

gewone teelten en blijvende teelten.
Het minimaal aantal bodemanalyses
is de som van onderstaande 2 getallen
(afronden naar het hogere gehele getal):
• 1/6 van het aantal ha blijvende teelt
van sierteelt, boomkwekerij, groenten
groep I of groenten groep II *;
• 1/2 van het aantal ha niet-blijvende
teelt van sierteelt, boomkwekerij,
groenten groep I of groenten groep II
of aardbeien.
Het aantal staalnames wordt beperkt
tot het aantal percelen waarop sierteeltof boomkwekerijgewassen worden
geteeld.
Als er onvoldoende stikstofanalyses en
bemestingsadviezen beschikbaar zijn,
worden de stikstofbemestingsnormen
het jaar nadien voor de percelen waarop
met sierteeltgewassen of boomkwekerij, verminderd met 20%.
Besluit
Het Mestbankloket is veel meer dan een
aangifteloket. Zorg als bedrijfsleider er
dan ook steeds voor dat u de digitale
communicatie correct opvolgt. Dit bespaart u nadien onaangename verrassingen. n
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