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Wat brengt het mestjaar 2021?
In het voorjaar vallen er tal van milieuaangiftes bij jou in de digitale brievenbus.
Het invullen van deze aangiftes is vaak geen kinderspel. Begin er tijdig aan en zorg ervoor
dat je alle gegevens bij de hand hebt.
Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs

Welke aangiftes staan op stapel?
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 exploiteren, moeten een mestbankaangifte
indienen. Let op, ook als je ofwel
meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke
mest in opslag hebt ofwel minstens
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50 are permanent overkapte landbouwgrond exploiteert, moet je een
mestaangifte indienen.
Alle siertelers die water verbruiken of
grondwater oppompen ontvangen ook
de wateraangifte. Daarnaast is er het
integrale milieujaarverslag voor alle
energie-intensieve bedrijven, voor alle
bedrijven die over grondwaterstatistieken moeten rapporten en voor de

bedrijven die geselecteerd werden
door OVAM om te rapporteren over
hun geproduceerde afvalstoffen. De
verzamelaanvraag wordt naar alle
siertelers met percelen en serres
gestuurd.

Wanneer moet je de aangiftes
indienen?
De mestaangifte moet je uiterlijk op

Regelgeving

Wat wordt er in de mestaangifte
opgevraagd?
Via het mestbankloket moet je als
sierteler een aantal vragen doorlopen
en beantwoorden. Een aantal van
deze vragen kan je gewoon met 'nee'
beantwoorden. Let zeker op volgende
zaken:

Teelt

N (kg/ton)

• Bij vraag 3 moet je de eventuele
opslag op 1/1/2021 van dierlijke of
andere meststoffen zoals bijvoorbeeld compost aangeven;

• Nieuw is dat je bij vraag 3 ook de
eventuele opslag van kunstmeststoffen op 1/1/2021 moet aangeven;
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mestaangifte is dat je ook de stock
aan kunstmeststoffen op 1 januari
2021 op jouw bedrijf moet opgeven,
maar hierover elders in dit nummer
meer.

Met welke aandachtspunten hou je
best rekening?

• Bij vraag 5 worden de gegevens
over het groeimedium opgevraagd
zoals de samenstelling van het
voedingswater, de bruto- en nettooppervlakte van dit groeimedium,
het teeltsysteem en het percentage
recirculatie per teelt, de hoeveelheid geproduceerde spuistroom
(inclusief de rechtstreekse doorsijpeling) met bijhorende samenstelling, de opslagcapaciteit en de
opgeslagen hoeveelheid van deze
spuistroom.
• De meststoffen de rechtstreeks in
de pot gegeven worden en niet via
het voedingswater worden toegediend moeten ook apart worden
opgegeven.

Welke nieuwigheden zijn er bij
deze mestaangifte?
Nieuw bij het invullen van de

“

Let op!
In 2021
wijzigen
de gebiedstypes.

Opgave gebruik kunstmest in vollegrond

Je moet bij vraag 3 het kunstmestgebruik voor de vollegrondsteelten
aangeven. Let op, zorg dat je het
gebruik van kunstmest in een vollegrondsserre niet vergeet. Ook het
gebruik van kunstmest door een
eventuele seizoenspachter op jouw
percelen moet je apart aangeven.
Opgave gegevens groeimedium

Bij de specifieke 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 opgeven. Deze info
wordt gevraagd per teelt. Om VLM toe
te laten de nodige opslagcapaciteit
correcter te kunnen inschatten, wordt
ook het teeltsysteem, de bruto- en
netto-oppervlakte van het groeimedium en het percentage recirculatie
gevraagd.
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• Verder moet je bij vraag 3 ook de
hoeveelheid kunstmest opgeven die
je het afgelopen jaar gebruikte bij
de teelten die in de vollegrond of in
een vollegrondsserre stonden;

P2O5 (kg/ton)
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• Kijk jouw identificatiegegevens na;

Tabel: forfaitaire samenstelling spuistroom (bron: VLM ‘Normen en
Richtwaarden 2020’)
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15 maart 2021 indienen via het digitale loket bij de VLM (www.mestbankloket.be). De wateraangifte moet je
uiterlijk op 14 maart indienen bij het
aangifteloket van de VMM. 30 april
2021 is de indieningsdatum voor de
verzamelaanvraag. Voor sommigen
staat ook nog het integrale milieujaarverslag op het programma.
Dat moet ingediend worden uiterlijk
op 14 maart, ook via een digitaal loket
(https://imjv.milieuinfo.be/het-onlineimjv-loket).

Verder moet je naast de capaciteit ook
de stock en de productie van spuistroom opgeven. Als je spuistroom
hebt geproduceerd en deze nog niet
hebt afgevoerd, dan moet je ook de
opgeslagen hoeveelheid spuistroom
op 1 januari 2021 met bijhorende
samenstelling opgeven. Let op: VLM
neemt voor deze samenstelling enkel
de forfaitaire waarden in aanmerking
(zie tabel), ofwel de waarden op basis
van een analyse van de spuistroom
door een erkend labo.

Wat moet je in de gaten houden bij
de start van het nieuwe mestjaar?
Naast de veranderingen op het vlak
van het digitale kunstmestregister
brengt het nieuwe jaar ook enkele
andere wijzigingen met zich mee in de
mestwetgeving.

Nieuwe gebiedstypes in 2021
Vanaf 2021 zijn er aangepaste gebiedstypes van toepassing. Dit kan
voor jouw bedrijf betekenen dat er
andere maatregelen van toepassing
zijn zoals bijvoorbeeld een verplichte
oppervlakte vanggewassen. Ook de
bemestingsnormen voor werkzame N
zijn lager voor percelen in gebiedstypes 2 of 3. Controleer dit zeker en
vast.

AGR-GPS-app gebruiken in 2021 bij
een burenregeling
In 2021 is het gebruik van AGR-GPSapp verplicht voor alle transporten
waarbij je vloeibare dierlijke mest via
een burenregeling laat komen op jouw
bedrijf als je 1 of meerdere percelen
hebt in gebiedstype 2 of 3. Nog
een reden om je gebiedstypes na te
gaan. n
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