NIET-FOCUSBEDRIJF
Op het Mestbankloket vernam u dat uw bedrijf dit jaar geen focusbedrijf is. Toch kan het zijn dat u dit
najaar een verplichte nitraatresidubepaling (perceelsevaluatie of bedrijfsevaluatie) moet laten uitvoeren.
Deze fiche legt uit wat dit betekent.

FOCUSGEBIED EN NIET-FOCUSBEDRIJF?
Focusgebied is een naam die de Vlaamse Regering gebruikt voor:
alle gebieden waar de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater de norm van 50 mg nitraat per liter
overschrijden;
alle gebieden waar de evolutie van de nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende verbetert.
Focusgebieden worden jaarlijks afgebakend op basis van de evaluatie van de meetresultaten van het MAPmeetnet. Het gaat om de oppervlaktewaterkwaliteit van het afgelopen winterjaar en de evolutie van de
grondwaterkwaliteit van de afgelopen vier jaar. Een kaart van de focusgebieden en meer informatie vindt u op
www.vlm.be > thema’s > Mestbank > bemesting > gronden > kwetsbare gebieden > focusgebieden.
Uw bedrijf is geen focusbedrijf omdat minder dan 50% van de bedrijfsoppervlakte die u vorig jaar in gebruik
had in focusgebied ligt.
De bepaling van dat percentage houdt geen rekening met:
percelen zonder bemestingsrechten (die niet in gebruik zijn op 1 januari);
percelen die geen bemestingsnorm krijgen toegekend op basis van de aangegeven teeltcodes op de
verzamelaanvraag, zoals stallen en gebouwen, houtachtige gewassen, … ;
percelen met bepaalde gespecialiseerde productiemethodes, waarbij de teelt op groeimedium gebeurt of
waarbij de bodem permanent overkapt is (serres).
Aangezien het focusgebied elk jaar afgebakend wordt, wordt ook elk jaar opnieuw nagegaan of uw bedrijf een
focusbedrijf is door de ligging in focusgebied.
Als een perceel gedeeltelijk in focusgebied ligt, werd alleen de oppervlakte van het deel van het perceel
dat effectief in focusgebied ligt, mee in rekening gebracht. U vindt een gedetailleerd overzicht van die
berekening op het Mestbankloket > status bedrijf > status op het detailscherm ‘Focusbedrijf
ligging/vrijstelling’.
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OVERSCHRIJDING DREMPELWAARDE NITRAATRESIDU OP ÉÉN PERCEEL
VORIG JAAR?
Wanneer vorig najaar het nitraatresidu bepaald werd op één perceel van uw bedrijf en daarbij een
overschrijding vastgesteld werd, leidt die overschrijding niet direct tot de aanduiding als focusbedrijf. Om te
evalueren of die ene overschrijding wijst op een verhoogd risico op nitraatuitspoeling op uw bedrijf, moet u dit
najaar het nitraatresidu laten bepalen.
Afhankelijk van het feit of uw bedrijf vorig jaar al dan niet een focusbedrijf was en afhankelijk van de hoogte
van de overschrijding, zult u dit najaar tussen 1 oktober en 15 november op één perceel (perceelsevaluatie) of
meerdere percelen (bedrijfsevaluatie) het nitraatresidu moeten laten bepalen.
Was uw bedrijf vorig jaar een niet-focusbedrijf en was:
het nitraatresidu hoger dan de eerste drempelwaarde, maar lager dan de tweede drempelwaarde, dan
moet u dit najaar een perceelsevaluatie uitvoeren.
 Als het nitraatresidu op dit ene perceel opnieuw hoger is dan eerste drempelwaarde 1, maar lager dan
de tweede drempelwaarde, dan moet u volgend jaar een bedrijfsevaluatie uitvoeren.
 Als het resultaat op dit ene perceel hoger is dan de tweede drempelwaarde, dan moet u volgend jaar
een bedrijfsevaluatie uitvoeren. Uw bedrijf wordt volgend jaar dan ook aangeduid als ‘focusbedrijf met
maatregelencategorie 1’.
het nitraatresidu hoger dan de tweede drempelwaarde, dan moet u dit najaar een bedrijfsevaluatie
uitvoeren.
Was uw bedrijf vorig jaar een focusbedrijf door ligging in focusgebied, dan moet u als gevolg van de
overschrijding, ongeacht of die boven de eerste of tweede drempelwaarde ligt, dit najaar een
bedrijfsevaluatie uitvoeren.
Of u een perceelsevaluatie of bedrijfsevaluatie moet laten uitvoeren, kunt u nakijken op het Mestbankloket, in
de rubriek: status bedrijf > status, onder ‘gevolgen’ op het detailscherm ‘Beslissing’. De Mestbank duidt het
perceel of de percelen aan waarop u het nitraatresidu moet laten bepalen. Tegen eind september wordt u via
het Mestbankloket van die selectie op de hoogte gebracht. De geselecteerde percelen en het resultaat van de
nitraatresidubepalingen vindt u terug onder de rubriek staalname > bodem > nitraatresidu.
Voor meer informatie over nitraatresidu en de beoordeling ervan → bekijk de fiche ‘nitraatresidu’.
Beperking derogatie
U kunt dit jaar geen derogatie toepassen op het perceel waar de overschrijding vastgesteld werd.
Verplichte nitraatresidubepaling niet uitvoeren heeft gevolgen
Als u het opgelegde nitraatresidustaal of de opgelegde nitraatresidustalen niet laat nemen, dan wordt uw
bedrijf volgend jaar aangeduid als ‘focusbedrijf met maatregelencategorie 1’. Bovendien legt de Mestbank
per niet genomen nitraatresidustaal een boete op.
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BEGELEIDING
Wilt u begeleiding om een lager nitraatresidu te bereiken? U kunt hiervoor terecht bij:
De dienst Bedrijfsadvies van de VLM.
De bedrijfsadviseur gaat samen met u na welke mogelijkheden u hebt om tot een efficiënte bemesting te
komen. Hij adviseert u onder meer over een optimale inzet van meststoffen op bedrijfsniveau, de opmaak van
een bemestingsplan, het inpassen van vanggewassen. Meer informatie op www.vlm.be > thema’s >
Bedrijfsadvies.
Het Coördinatiecentrum Voorlichting en begeleiding duurzame bemesting
Voor perceels- en teeltspecifieke begeleiding kunt u terecht bij het CVBB. Een bemestingsadviseur bespreekt
met u de toestand op perceelsniveau, wanneer welke staalnames zinvol zijn, geeft toelichting bij het
bemestingsadvies, wanneer welke meststoffen best worden toegediend, ….

BEZWAAR
U kunt bezwaar indienen tegen de verplichte nitraatresidubepaling. Verstuur uw bezwaar uiterlijk tegen 15
maart aangetekend naar de VLM, t.a.v. Ria Gielis, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel. Wanneer de status van
uw bedrijf na 15 februari gepubliceerd werd op het Mestbankloket, kan er bezwaar ingediend worden tot de
dertigste dag na publicatie.

MEER INFO
Hebt u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Mestbank van de VLM in uw regio.
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