
 

Uitrijden effluent binnen MAP 5 

Inleiding 
Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een 

biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen, stelde het VCM dit 

overzicht op van de nieuwe uitrijregeling voor effluent. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 

2016. 

Opgelet! Het uitrijden van effluenten in de verbodsperiode is enkel mogelijk voor effluenten met een 

lage stikstofinhoud (< 0.6 kg N totaal/ton). Op de website van de Mestbank (www.vlm.be) kan u 

hiervoor een attest aanvragen. Wij herinneren nog even aan de regels bij het uitrijden in de 

verbodsperiode: 

 De producent moet bij elk transport aan de mestvoerder een kopie van het attest meegeven, 

met daarop de vermelding van het nummer van het transportdocument. De mestvoerder 

moet de kopie van het attest meenemen tijdens het transport en het aan de afnemer 

overhandigen. 

 De afnemer die het effluent wil opbrengen buiten de uitrijperiode moet ervoor zorgen dat bij 

de toediening van de betrokken meststof een kopie aanwezig is van het attest. 

Gehanteerde definities in het overzicht 

 Nateelt: de teelt die na de hoofdteelt op hetzelfde perceel en in hetzelfde jaar verbouwd 

wordt 

 Specifieke teelt: fruit, sierteelt of boomkweek, aardbeien, groenten van groep I, groenten 

van groep II, groenten van groep III, spruitkool of graszoden 

 Vanggewas: een groenbedekker uit de teeltenlijst, zoals van toepassing in het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid, die niet-vlinderbloemig is, een mengsel van dergelijke 

groenbedekkers of een mengsel van gras en klaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet! Over het volledige jaar (uitrijperiode + verbodsperiode) mag de bemesting uit dierlijke mest 

(dus ook effluent) maximaal 170 kg N totaal/ha bedragen, uitgezonderd op focusbedrijven met 

maatregelen categorie 2 & 3. Gedurende de verbodsperiode mag de bemesting uit effluent maximaal 

30 kg N totaal/ha bedragen, waarvan maximaal 10 kg N mineraal/ha, uitgezonderd op focusbedrijven 

met maatregelen categorie 2 & 3. Om het gehalte aan minerale stikstof (som van ammonium, nitriet en 

nitraat) in het effluent te bepalen, kan u een analyse laten uitvoeren. Het gehalte aan minerale stikstof 

zal het beperkende element vormen in de bemesting tijdens de verbodsperiode. 

Dankzij de bedrijfsbenadering die de Mestbank in MAP 5 hanteert, gelden de bemestingsnormen niet 

meer op perceelsniveau, maar wel op bedrijfsniveau. 

Effluent kan ook op derogatiepercelen toegepast worden. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden, 

die u kan raadplegen op www.vlm.be. 

Op zware kleigronden gelden voor effluent dezelfde uitrijregelingen als hieronder beschreven. 

http://www.vlm.be/
http://www.vlm.be/


 

Niet-focusbedrijf Focusbedrijf 

Klassieke teelt: 

Schema I 

Spec. teelt: 

Schema I + 

V 

Fruit: 

Schema I + VII 

Maatregelen categorie 1:  

 

Fruit: 

Schema 

II + VIII 

Spec. 

teelt: 

Schema II 

+ VI 

Klassieke 

teelt: 

Schema II  

Maatregelen categorie 3: 

 

Maatregelen categorie 2: 

 

Fruit: 

Schema 

III + VIII 

Spec. 

teelt: 

Schema 

III + VI 

Klassieke 

teelt: 

Schema III 

Fruit: 

Schema 

IV + VIII 

Spec 

teelt: 

Schema 

IV + VI 

Klassieke 

teelt: 

Schema 

IV 



 
I. Uitrijden effluent op niet-focusbedrijven 

 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode 16/2 tem 31/8 170 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode – na het 
oogsten van de 
hoofdteelt 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

170 kg N totaal/ha Inzaai nateelt vóór 1/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

170 kg N totaal/ha Inzaai van een 
specifieke teelt tussen 
31/7 en 31/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

36 kg N 
werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Inzaai vanggewas van 
een vanggewas tussen 
31/7 en 31/8 

Verbodsperiode 

1/9 tem 15/10 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Inzaai vanggewas 
binnen 7 dagen 

16/10 tem 15/11 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/1 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

 



 

II. Uitrijden effluent op een focusbedrijf met maatregelen van categorie 1 
 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode niet-
beteelde akkers 

1/3 tem 15/8 170 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode grasland & 
beteelde akkers 

16/2 tem 31/8 170 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode – na het 
oogsten van de 
hoofdteelt 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

170 kg N totaal/ha Inzaai nateelt vóór 1/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

170 kg N totaal/ha Inzaai van een 
specifieke teelt tussen 
31/7 en 15/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Inzaai vanggewas vóór 
1/9 

Verbodsperiode 

1/9 tem 15/10 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Inzaai vanggewas 
binnen 7 dagen 

16/10 tem 15/11 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/01 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 
(grasland en beteelde 
akkers)  
16/1 tem 28/2 (niet-
beteelde akkers) 

30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

 

III. Uitrijden effluent op een focusbedrijf met maatregelen van categorie 2 
 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode niet-
beteelde akkers 

1/3 tem 15/8 153 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode grasland & 
beteelde akkers 

16/2 tem 31/8 153 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode – na het 
oogsten van de 
hoofdteelt 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

153 kg N totaal/ha Inzaai nateelt vóór 1/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

153 kg N totaal/ha Inzaai van een 
specifieke teelt tussen 
31/7 en 15/8 



 
Verbodsperiode  1/9 tem 15/2 (grasland 

en beteelde akkers) 
16/8 tem 28/2 (niet-
beteelde akkers)  

ALGEMEEN VERBOD 

 



 

IV. Uitrijden effluent op een focusbedrijf met maatregelen van categorie 3 
 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode niet-
beteelde akkers 

1/3 tem 15/8 136 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode grasland & 
beteelde akkers 

16/2 tem 31/8 136 kg N totaal/ha  

Uitrijperiode – na het 
oogsten van de 
hoofdteelt 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

136 kg N totaal/ha Inzaai nateelt vóór 1/8 

Vanaf oogst hoofdteelt 
tem 31/8 

136 kg N totaal/ha Inzaai van een 
specifieke teelt tussen 
31/7 en 15/8 

Verbodsperiode akkers 1/9 tem 15/2 (grasland 
en beteelde akkers) 
16/8 tem 28/2 (niet-
beteelde akkers) 

ALGEMEEN VERBOD 

 

V. Uitrijden effluent op specifieke teelten op niet-focusbedrijven 
Op specifieke teelten (zie definitie in de inleiding), andere dan fruit, geldt een afwijking in de 

verbodsperiode. 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode 16/2 tem 31/8 170 kg N totaal/ha  

Verbodsperiode 

1/9 tem 15/11  100 kg N1 
werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/1 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 50 kg N 
werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

1 Voor de bemesting tussen 1/9 en 15/11 gelden twee voorwaarden: 

a. De hoeveelheid die binnen een periode van twee weken opgebracht wordt, is beperkt tot 60 

kg werkzame stikstof per ha. 

b. Voorafgaand aan het opbrengen van de meststoffen is een bodemanalyse met bijhorende 

bemestingsadvies uitgevoerd. De hoeveelheid meststoffen die in de periode vanaf 1 

september tot en met 15 november opgebracht mag worden, is beperkt tot de hoeveelheid 

opgenomen in het bemestingsadvies. 



 

VI. Uitrijden effluent op specifieke teelten op focusbedrijven  
Op specifieke teelten (zie definitie in de inleiding), andere dan fruit, geldt een afwijking in de 

verbodsperiode. 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode 16/2 tem 15/8 170 kg N totaal/ha  

Verbodsperiode 

16/8 tem 15/11 100 kg N1 
werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/1 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 50 kg N 
werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

1 Voor de bemesting tussen 1/9 en 15/11 gelden twee voorwaarden: 

a. De hoeveelheid die binnen een periode van twee weken opgebracht wordt, is beperkt tot 60 

kg werkzame stikstof per ha. 

b. Voorafgaand aan het opbrengen van de meststoffen is een bodemanalyse met bijhorende 

bemestingsadvies uitgevoerd. De hoeveelheid meststoffen die in de periode vanaf 16 

september tot en met 15 november opgebracht mag worden, is beperkt tot de hoeveelheid 

opgenomen in het bemestingsadvies. 

VII. Uitrijden effluent in fruit op niet-focusbedrijven 
In de fruitteelt geldt een afwijking in de verbodsperiode. 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode 16/2 tem 31/8 170 kg N totaal/ha  

Verbodsperiode 

1/9 tem 15/11 40 kg N 

werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/1 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

 



 

VIII. Uitrijden effluent in fruit op focusbedrijven 
In de fruitteelt geldt een afwijking in de verbodsperiode. 

 
AFBAKENING PERIODE THEORETISCH 

MAXIMALE GIFT 
PER PERIODE 

RANDVOORWAARDEN 

Uitrijperiode 16/2 tem 15/8 170 kg N totaal  

Verbodsperiode 

16/8 tem 15/11 40 kg N 

werkzaam/ha (= N 
totaal voor 
effluent) 

Gewas aanwezig 

16/11 tem 15/1 ALGEMEEN VERBOD 

16/1 tem 15/2 30 kg N totaal/ha 
waarvan 10 kg N 
mineraal/ha 

Gewas aanwezig 

 

Meer info? 
Heeft u bijkomende vragen of is er nog iets niet duidelijk, geef ons gerust een seintje en we helpen u 

verder. 

VCM – viooltje.lebuf@vcm-mestverwerking.be (050/40.72.01) of emilie.snauwaert@vcm-

mestverwerking.be (050/40.72.04) 

mailto:viooltje.lebuf@vcm-mestverwerking.be
mailto:emilie.snauwaert@vcm-mestverwerking.be
mailto:emilie.snauwaert@vcm-mestverwerking.be

