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NIET-FOCUSBEDRIJF

NIET-FOCUSBEDRIJF

AKKERLAND / ANDERE DAN ZWARE KLEIGROND
16 JANUARI - 15 FEBRUARI 16 FEBRUARI - 31 AUGUSTUS 1 SEPTEMBER - 15 NOVEMBER 16 NOVEMBER - 15 JANUARI NIET-FOCUSBEDRIJF

jaja, op niet-derogatiepercelen

neen

ja, op niet-derogatiepercelen. De 
maximale dosis is wel beperkt tot 50 
kg werkzame N/ha. (hele periode)

ja, maar na de oogst van de hoofd-
teelt mag niet meer bemest worden 
tenzij er uiterlijk op 31 juli een nateelt 
is ingezaaid OF als er na de oogst van 
de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk 31 
augustus een vanggewas* of specifie-
ke teelt* wordt ingezaaid, in dat geval 
mag er nog maximaal 36 kg werkzame 
N/ha. toegediend worden

neen

neen

neen

meststoffen type 1:
stalmest, champost en traagwerkende meststoffen

meststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren

ja, maar na de oogst van de hoofdteelt 
mag niet meer bemest worden ten-
zij er uiterlijk op 31 juli een nateelt is 
ingezaaid OF er uiterlijk 31 augustus 
specifieke teelt* is ingezaaid OF als er 
na de oogst van de hoofdteelt na 31 
juli en uiterlijk 31 augustus een vang-
gewas* wordt ingezaaid, in dat geval 
mag er nog maximaal 36 kg werkzame 
N/ha. toegediend worden

verboden, uitgezonderd type 3 mest-
stoffen met lage N-inhoud* of gebruik 
op specifieke teelten* en enkel op 
niet-derogatiepercelen

verboden, uitgezonderd type 3 mest-
stoffen met lage N-inhoud* of gebruik 
op specifieke teelten* en enkel op 
niet-derogatiepercelen

neenmeststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en effluent

16 JANUARI - 15 FEBRUARI 16 FEBRUARI - 31 AUGUSTUS 1 SEPTEMBER - 
15 OKTOBER

16 OKTOBER - 
15 NOVEMBER

ja, maar na de oogst van de hoofd-
teelt mag niet meer bemest wor-
den tenzij er uiterlijk op 31 juli een 
nateelt is ingezaaid OF er uiterlijk 
31 augustus specifieke teelt* is in-
gezaaid OF als er na de oogst van 
de hoofdteelt na 31 juli en uiter-
lijk 31 augustus een vanggewas* 
wordt ingezaaid, in dat geval mag 
er nog maximaal 36 kg werkzame 
N/ha. toegediend worden

verboden, 
uitgezonderd type 3 mest-
stoffen met lage N-inhoud* 
of gebruik op 
specifieke teelten* en enkel 
op niet-derogatiepercelen

NIET-FOCUSBEDRIJF

verboden, uit gezonderd type 3 meststoffen 
met lage N-inhoud* of gebruik op specifieke 
teelten* en enkel op niet-derogatiepercelen

16 NOVEMBER - 15 JANUARI 

neen

jaja, op niet-derogatiepercelen ja, op niet-derogatiepercelen. De maximale dosis 
is wel beperkt tot 50 kg werkzame N/ha. (hele 

neenmeststoffen type 1:
stalmest, champost en traagwerkende meststoffen

neen ja, maar na de oogst van de hoofd-
teelt mag niet meer bemest wor-
den tenzij er uiterlijk 31 augustus 
een nateelt is ingezaaid. Bij bemes-
ting na 16 augustus moet de na-
teelt binnen 14 dagen na bemes-
ting ingezaaid worden.

op niet-derogatieperce-
len, als er uiterlijk binnen 
de 14 dagen na de be-
mesting nateelt wordt in-
gezaaid. De maximale do-
sis die u mag opbrengen 
vanaf 1 september t.e.m. 
15 oktober is beperkt tot 
100 kg werkzame N/ha.

neen neenmeststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren

meststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en effluent

janeen neen neen

jaja, op niet-derogatiepercelen
ja, op niet-derogatiepercelen. De 
maximale dosis is wel beperkt 
tot 50 kg werkzame N/ha.(hele 

neenmeststoffen type 1:
stalmest, champost en traagwerkende meststoffen

meststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren

ja neenmeststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en effluent

verboden, uitgezonderd type 3 
meststoffen met lage N-inhoud* 
en enkel op niet-derogatieper-

verboden, uitgezonderd type 3 
meststoffen met lage N-inhoud* 
en enkel op niet-derogatieper-
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meststoffen type 1:
stalmest, champost en 
traagwerkende meststoffen

meststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot 
type 1 of 3 behoren

16 FEBRUARI -
EIND FEBRUARI

ja

ja

ja

1 MAART -
15 AUGUSTUS

ja

ja

ja

16 AUGUSTUS -
31 AUGUSTUS

ja

neen

ja

16 NOVEMBER -
15 JANUARI

neen

neen

neenmeststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en 
effluent

16 JANUARI -
15 FEBRUARI

ja, op niet-
derogatiepercelen

neen

verboden, uitgezonderd   
type 3 meststoffen met 
lage N-inhoud* en enkel 
op niet-derogatiepercelen

1 SEPTEMBER -
15 NOVEMBER

ja, op niet-derogatiepercelen. 
De maximale dosis is wel 
beperkt tot 50 kg werkza-
me N/ha.(hele periode)

neen

verboden, uitgezonderd 
type 3 meststoffen met 
lage N-inhoud en enkel op 
niet-derogatiepercelen

AKKERLAND / ANDERE DAN ZWARE KLEIGROND
1 MAART -
15 AUGUSTUS

meststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot 
type 1 of 3 behoren

 
meststoffen type 1:
stalmest, champost en 
traagwerkende meststoffen

meststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en 
effluent

16 JANUARI -
15 FEBRUARI

neen

ja, op niet-
derogatiepercelen

verboden, uitgezonderd 
type 3 meststoffen met 
lage N-inhoud* of gebruik 
op specifieke teelten* en 
enkel op niet-derogatie-
percelen

16 FEBRUARI -
EIND FEBRUARI

als het perceel beteeld is

ja

als het perceel beteeld is 
of als een specifieke teelt$ 
wordt ingezaaid

ja, maar na de oogst van de hoofd-
teelt mag niet meer bemest worden 
tenzij er uiterlijk op 31 juli een na-
teelt is ingezaaid

ja

ja, maar na de oogst van de hoofd-
teelt mag niet meer bemest wor-
den tenzij er uiterlijk op 31 juli een 
nateelt is ingezaaid OF er uiterlijk 
15 augustus een specifieke teelt* is 
ingezaaid. Type 3 meststoffen met 
lage N-inhoud* mogen wel nog toe-
gediend worden na de oogst onder 
bepaalde voorwaarden

16 NOVEMBER -
15 JANUARI

neen

neen

neen

16 AUGUSTUS -
31 AUGUSTUS

neen

ja

verboden, uitgezon-
derd type 3 meststof-
fen met lage N-in-
houd* of gebruik op 
specifieke teelten*

neen

ja, op niet-derogatieper-
celen. De maximale do-
sis is wel beperkt tot 50 
kg werkzame N/ha.(hele 
periode)

verboden, uitgezonderd 
type 3 meststoffen met 
lage N-inhoud* of gebruik 
op specifieke teelten* en 
enkel op niet-derogatie-
percelen

1 SEPTEMBER -
15 NOVEMBER

FOCUSBEDRIJF

AKKERLAND / ZWARE KLEIGROND
1 SEPTEMBER - 
15 OKTOBER

16 OKTOBER - 
15 NOVEMBER

ja, op niet-derogatiepercelen. De maximale dosis is 
wel beperkt tot 50 kg werkzame N/ha. (hele peri-
ode)

ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet 
meer bemest worden tenzij er uiterlijk op 31 juli een 
nateelt is ingezaaid

Ja, op niet-derogatieper-
celen, maar na de oogst 
van de hoofdteelt mag 
niet meer bemest worden 
tenzij er uiterlijk op 31 juli 
al een nateelt ingezaaid 
werd. De maximale dosis 
die u mag opbrengen van-
af 1 september t.e.m. 15 
oktober is beperkt tot 100 
kg werkzame N/ha.

verboden, uit gezonderd type 3 meststoffen 
met lage N-inhoud* of gebruik op specifieke 
teelten* en enkel op niet-derogatiepercelen

 
meststoffen type 1:
stalmest, champost en 
traagwerkende meststoffen

meststoffen type 2:
alle meststoffen die niet tot 
type 1 of 3 behoren

meststoffen type 3:
kunstmest, spuistroom en 
effluent

ja ja

neenneen

ja, op niet-
derogatiepercelen

verboden, uitgezon-
derd type 3 meststoffen 
met lage N-inhoud* of 
gebruik op specifieke 
teelten* en enkel op 
niet-derogatiepercelen

16 JANUARI -
15 FEBRUARI

ja

als het perceel be-
teeld is

16 FEBRUARI -
EIND FEBRUARI

1 MAART -
15 AUGUSTUS

neen

neen

neen

16 NOVEMBER -
15 JANUARI

16 AUGUSTUS -
31 AUGUSTUS

FOCUSBEDRIJF

ja, maar na de oogst 
van de hoofdteelt mag 
niet meer bemest wor-
den tenzij er uiterlijk 
op 31 juli een nateelt 
is ingezaaid OF er ui-
terlijk 15 augustus een 
specifieke teelt* is in-
gezaaid. Type 3 mest-
stoffen met lage N-in-
houd* mogen wel nog 
toegediend worden na 
de oogst onder bepaal-

verboden, uitgezon-
derd type 3 meststof-
fen met lage N-inhoud 
of gebruik op specifie-
ke teelten
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als het perceel beteeld 
is of als een specifieke 
teelt*  wordt ingezaaid



UITRIJREGELING
MAP5 MEER INFO

VANGGEWAS

SPECIFIEKE TEELTEN ZIJN

VOORWAARDEN VOOR TYPE 3 MESTSTOF MET LAGE N-INHOUD

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN TYPE 3 MESTSTOFFEN 

•	 fruit

•	 aardbeien

•	 sierteelt en boomkweek

•	 spruitkool 

•	 graszoden

•	 groenten van groep I, II of III:

Niet-focusbedrijven

•	 Type 3 meststof met lage N-inhoud opbrengen is 
toegestaan vanaf 1/9 t.e.m. 15/11 en vanaf 16/1 
t.e.m. 15/2, op voorwaarde dat er een gewas 
aanwezig is bij de opbrenging. Op onbeteelde grond 
mag die meststof vanaf 1/9 t.e.m. 15/10 worden 
opgebracht, op voorwaarde dat er binnen de 7 
dagen na de opbrenging een gewas ingezaaid wordt. 
De dosis is beperkt tot 30 kg N/ha waarvan max. 10 
kg minerale N/ha over de hele periode.

Focusbedrijven van categorie 1 

Akkerland

•	 Type 3 meststof met lage N-inhoud opbrengen is 
toegestaan vanaf 16/8 t.e.m. 15/11 en van 16/1 
t.e.m. 15/2, op voorwaarde dat er een gewas 
aanwezig is bij de opbrenging. Op onbeteelde grond 
mag die meststof vanaf 1/9 t.e.m. 15/10 worden 
opgebracht, op voorwaarde dat er binnen 7 dagen 
na opbrenging een gewas ingezaaid wordt.

•	 Type 3 meststof met lage N-inhoud opbrengen is 
toegestaan na de oogst van de hoofdteelt tot en 
met 31/8, op voorwaarde dat er uiterlijk op 31/8 
een vanggewas ingezaaid wordt.

•	 De dosis is beperkt tot 30 kg N/ha waarvan max. 10 
kg minerale N/ha over de hele periode.

Grasland

•	 Type 3 meststof met lage N-inhoud opbrengen is 
toegestaan vanaf 1/9 t.e.m. 15/11 en vanaf 16/1 
t.e.m. 15/2.

•	 De dosis is beperkt tot 30 kg N/ha waarvan max. 10 
kg minerale N/ha over de hele periode.

Niet-focusbedrijven

Voorwaarden voor de specifieke teelten ‘groenten 
van groep I, II, III, spruitkool, graszoden, sierteelt & 
boomkweek en aardbeien’

Van 1/9 t.e.m. 15/11:

• De maximale dosis is beperkt tot 100 kg   
 werkzame N/ha over de hele periode.

• Er mag nooit meer dan 60 kg werkzame N/ha   
 toegediend worden over een periode van twee  
 weken.

•	  Er moet steeds een staalname +    
	 bemestingsadvies	voorafgaan	aan	de	toediening.

Van 16/1 t.e.m. 15/2:

•	 De maximale dosis is beperkt tot 50 kg werkzame 
N/ha over de hele periode.

Voorwaarde voor de specifieke teelt ‘fruit’ 

Van 1/9 t.e.m. 15/11

•	 De maximale dosis is beperkt tot 40 kg werkzame 
N/ha over de hele periode.

Vanggewas’	is	een	specifiek	begrip	in	het	Mestdecreet.	Het	is	een	niet-vlinderbloemige	groenbedekker	uit	de	Vlaamse	lijst	groenbedekkers	in	het	kader	
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of een mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers of een mengsel van gras en klaver dat ingezaaid 
wordt na het oogsten van de hoofdteelt. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u de volledige lijst van de groenbedekkers. 

Spuistroom	of	effluent	met	een	attest	voor	meststoffen	waarvan	de	stikstofinhoud	laag	is,	mag	onder	bepaalde	voorwaarden	worden	uitgereden	in	
periodes	waarin	type	3	meststoffen	zonder	attest	niet	mogen	worden	uitgereden.	Hieronder	een	overzicht	van	die	voorwaarden.

•	 Groenten van groep I:	bloemkool,	groene	selder,	witte	kool,	boerenkool,	spitskool,	prei,	broccoli,	
romanescokool,	rodekool,	savooikool,	artisjok,	Chinese	kool,	rabarber,	bladselder	of	andere	kolen	met	
uitzondering van voederkool en spruitkool.

•	 Groenten van groep II: spinazie,	courgettes,	sla,	knolselder,	peterselie,	bieslook,	basilicum,	augurken,	
pompoenen, knolvenkel, koolrabi, paksoi, die geteeld worden op niet permanent overkapte landbouwgronden 
en	andere	groenten	die	niet	onder	groep	I	of	groep	III	vallen	en	geen	teelt	zijn	met	een	lage	stikstofbehoefte.

•	 Groenten van groep III: wortelen,	rapen,	koolraap,	rode	biet,	pastinaak,	rammenas	met	uitzondering	van	
bladrammenas, radijs, mierikswortel, schorseneren, wortelpeterselie, asperges, erwten, bonen, dille, kervel, 
tijm,	of	andere	kruiden	met	uitzondering	van	peterselie,	bieslook	en	basilicum.
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Focusbedrijven van categorie 2 en 3 

•	 Focusbedrijven	van	categorie	2	en	3	mogen	de	uitzondering	voor	type	3	meststoffen	met	lage	N-inhoud,	zoals	
hierboven vermeld voor focusbedrijven van categorie 1, niet toepassen.

Focusbedrijven

Voorwaarden voor de specifieke teelten ‘groenten van groep I, II, III, spruitkool, 
graszoden, sierteelt & boomkweek en aardbeien’

Van 16/8 t.e.m. 15/11:

•	 De maximale dosis is beperkt tot 100 kg werkzame/ha over de hele periode. Er mag 
nooit meer dan 60 kg werkzame N/ha  toegediend worden over een periode van twee 
weken.

•	 Er	moet	steeds	een	staalname	+	bemestingsadvies	voorafgaan	aan	de	toediening.

Van 16/1 t.e.m. 15/2:

•	 De maximale dosis is beperkt tot 50 kg werkzame N/ha over de hele periode.

Voorwaarde voor de specifieke teelt fruit

Van 16/8 t.e.m. 15/11:

•	 De maximale dosis is beperkt tot 40 kg werkzame N/ha over de hele periode.


