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Gevolgen van een perceelsevaluatie 
De gevolgen van een perceelsevaluatie zijn afhankelijk van een aantal parameters. In onderstaande tabel wordt dit 
schematisch weergegeven: 

 
Gevolgen van een perceelsevaluatie in 2017 voor 2018 
In 2016  In 2017 Gevolgen voor 2018 

Status Perceelsevaluatie  
landbouwer was een niet-
focusbedrijf met een 
perceelsevaluatie waarbij  
 DW1 < resultaat < DW2 

niet-
focusbedrijf 

resultaat < DW1 - blijft een niet-focusbedrijf 
- kan later opnieuw geselecteerd worden voor 
  een perceelsevaluatie 

 DW1 < resultaat < DW2 - blijft een niet-focusbedrijf 
- moet een bedrijfsevaluatie uitvoeren 

 resultaat > DW2 - wordt een focusbedrijf maatregelencategorie 1 
- moet een bedrijfsevaluatie uitvoeren 

landbouwer zonder 
perceelsevaluatie 

niet-
focusbedrijf 

resultaat < DW1 - blijft een niet-focusbedrijf 
- kan later opnieuw geselecteerd worden voor 
  een perceelsevaluatie 

 DW1 < resultaat < DW2 - blijft een niet-focusbedrijf 
- moet een perceelsevaluatie uitvoeren 

 resultaat > DW2 - blijft een niet-focusbedrijf  
- moet een bedrijfsevaluatie uitvoeren 

 focusbedrijf resultaat < DW1 - blijft een focusbedrijf door ligging 
- kan later opnieuw geselecteerd worden voor 
  een perceelsevaluatie 

 resultaat > DW1 - blijft een focusbedrijf door ligging 
- moet een bedrijfsevaluatie uitvoeren 

DW1= eerste drempelwaarde  DW2 = tweede drempelwaarde 
 

Gevolgen van bedrijfsevalutie 
Op basis van de resultaten van de bedrijfsevaluatie wordt men onderverdeeld in een nitraatresiducategorie 0, 1, 2 of 3: 

- nitraatresiducategorie 0  een focusbedrijf krijgt een vrijstelling waardoor hij vanaf 2018 een niet-focusbedrijf 
wordt, een niet-focusbedrijf blijft een niet-focusbedrijf 

- nitraatresiducategorie 1  de landbouwer wordt/blijft een focusbedrijf met maatregelencategorie 1  
- nitraatresiducategorie 2  de landbouwer wordt een focusbedrijf met maatregelencategorie 2 
- nitraatresiducategorie 3  de landbouwer wordt een focusbedrijf met maatregelencategorie 3 

 
Focusbedrijven met maatregelencategorie 1 moeten, net zoals de focusbedrijven door ligging, voldoen aan een 
verstrengde uitrijregeling en moeten, als de teelt en de bodem het toelaten, een vanggewas inzaaien. Daarenboven 
zijn ze verplicht om in 2018 een bedrijfsevaluatie uit te voeren.   

Focusbedrijven met maatregelencategorie 2 en 3 krijgen naast de bovenstaande maatregelen nog bijkomende 
maatregelen opgelegd: een daling van de stikstofbemestingsruimte, een verstrengde transportregeling, het bijhouden 
van een bemestingsplan en het uitvoeren van een bodembalans voor tuinbouw. 

 
 
 
 
 

Nitraatresiducampagne 2017 - gevolgen voor 2018 


