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3 teelten groenten waarvan minstens een
groente van groep II
3 teelten groenten waarvan geen enkele
een groente van groep II

170

275

170

200

§ 4. De landbouwer moet de hoeveelheid fosfaat die hij, rekening houdend met de
gewasbehoefte, de bodemvoorraad en de mineralisatie, per jaar en per hectare landbouwgrond
opbrengt, met inbegrip van de uitscheiding door dieren bij [begrazing], beperken tot de maxima
vermeld in de onderstaande tabel :
Tabel 10. — Fosfaatbemestingsnormen
Hoofdteelt

Grasland dat
enkel gemaaid
wordt, met
inbegrip van
graszodenteelt
Grasland dat
niet enkel
gemaaid wordt
Wintertarwe of
triticale
Wintergerst of
andere granen
Suikerbieten
Voederbieten
Aardappelen
met
uitzondering van
vroege
aardappelen
Maïs
Groente van
groep I
Groente van
groep II
Groente van
groep III
Teelten met
lage
stikstofbehoefte
Leguminosen
met

Toegestane
hoeveelheid,
uitgedrukt in kg
P2O5 per ha en
per jaar in de
kalenderjaren
2011 en 2012
95

Toegestane
hoeveelheid,
uitgedrukt in kg
P2O5 per ha en
per jaar in de
kalenderjaren
2013 en 2014
95

Toegestane
hoeveelheid,
uitgedrukt in kg
P2O5 per ha en
per jaar in de
kalenderjaren
2015 en 2016
95

Toegestane
hoeveelheid,
uitgedrukt in kg
P2O5 per ha en
per jaar vanaf
het kalenderjaar
2017
90

90

90

90

90

75

75

70

70

75

70

70

70

75
75
75

65
65
65

55
55
55

55
55
55

80
75

80
65

75
55

70
55

75

65

55

55

75

65

55

55

75

65

55

55

75

65

55

55
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uitzondering van
erwten en
bonen
Overige teelten

75

65

55

55

In afwijking van de hoeveelheden, bepaald in de tabel, vermeld in het eerste lid, mag voor de
combinatie van een hoofdteelt maïs voorafgegaan door een snede gras of door een snede
snijrogge, de hoeveelheid nutriënten, uitgedrukt in kg P2O5, die rekening houdend met de
gewasbehoefte, de bodemvoorraad en de mineralisatie, per jaar en per hectare landbouwgrond,
maximaal opgebracht mag worden verhoogd worden tot :
1° 95 kg P 2O5 per hectare per jaar voor de kalenderjaren 2011 tot en met 2016;
2° 90 kg P 2O5 per hectare per jaar vanaf het kalenderjaar 2017.
§ 5. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 1 en ter uitvoering van een beschikking van de
Europese Commissie tot verlening van een door de lidstaat België op grond van de
nitraatrichtlijn gevraagde derogatie, de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die per hectare
landbouwgrond en per jaar opgebracht mag worden, wijzigen onder de voorwaarden bepaald in
de beschikking van de Commissie. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de bepalingen van
dit decreet.
§ 6. […]
§ 7. […]
§ 8. Het gebruik van slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties op landbouwgrond is verboden.
§ 9. Ter verbetering van de nutriëntenaanwending op landbouwgrond kan de Vlaamse Regering
afwijkingen toestaan op de hoeveelheden nutriënten die per hectare landbouwgrond en per jaar
opgebracht mogen worden, als vermeld in § 1, wanneer de bemesting gebeurt door andere
meststoffen die stikstof in dusdanige vorm bevatten dat slechts een beperkt gedeelte van de
totale stikstof vrijkomt in het jaar van de opbrenging. De afwijkingen mogen niet tot gevolg
hebben dat hierdoor binnen een meerjarig perspectief van maximum drie jaar meer stikstof en
fosfor wordt toegediend dan toegelaten volgens de bemestingsnormen, vermeld in dit decreet.
Ter verbetering van de nutriëntenaanwending op landbouwgrond kan de Vlaamse Regering, na
aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie, afwijkingen toestaan op de
hoeveelheden nutriënten die per hectare landbouwgrond en per jaar opgebracht mogen worden,
als vermeld in § 1, wanneer de bemesting gebeurt door dierlijke mest of bewerkte dierlijke mest
die stikstof in dusdanige vorm bevatten dat slechts een beperkt gedeelte van de totale stikstof
vrijkomt in het jaar van de opbrenging. De afwijkingen mogen niet tot gevolg hebben dat
hierdoor binnen een meerjarig perspectief van maximum drie jaar meer stikstof en fosfor wordt
toegediend dan toegelaten volgens de bemestingsnormen, vermeld in dit decreet.
§ 10. Als de landbouwer gecertificeerde gft- en groencompost op een perceel gebruikt, wordt, in
afwijking van de bepalingen van dit decreet, slechts 50 % van de hoeveelheid P2O5, afkomstig
van de gecertificeerde gft- en groencompost, als opgebracht beschouwd.
§ 11. De Vlaamse Regering kan bepalen dat onder welbepaalde voorwaarden voor
wetenschappelijke proefnemingen de toelating gegeven kan worden om af te wijken van
voorgaande paragrafen.
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