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 Bemesten met het effluent van een biologie 

 Niet-derogatieperceel Derogatieperceel 
Heb ik een attest 
nodig? 

- Effluentattest is niet vereist. 
- Attest voor uitzondering op emissiearm aanwenden is nodig als ik 

effluent niet emissiearm wil toedienen. 
- Attest voor uitzondering op uitrijverbodsperiode tijdens de winter is 

nodig als ik uitrij in uitrijverbodsperiode. 

- Effluentattest is altijd verplicht. 
- Attest voor uitzondering op emissiearm aanwenden is nodig als ik 

effluent niet emissiearm wil toedienen. 
- Attest voor uitzondering op uitrijverbodsperiode tijdens de winter is 

niet vereist aangezien ik gedurende uitrijverbodsperiode niet mag 
bemesten. 

Hoeveel ton/ha kan ik 
opbrengen? 

Bemesten kan rekening houdende met de geldende 
bemestingsnormen. 

Maximaal 15 ton effluent per ha. 
 

Het effluent mag ik mengen met derogatiemest. In dit geval geldt de 
beperking van 15 ton per ha voor alle percelen van het bedrijf. 

Kan ik bemesten na de 
oogst? 

Ja, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:  
 
 
Op akkers in de zware kleigronden  
- ofwel zaai ik binnen de 15 dagen na de bemesting een 

vanggewas, 
- ofwel zaai/plant ik na de oogst een nateelt die geen vanggewas is. 
 
Op andere gronden 
- ofwel zaai ik een groente van groep I, II of III als nateelt in, 
- ofwel zaai ik uiterlijk op 31 juli een nateelt in, 
- ofwel zaai ik na 31 juli en uiterlijk op 31 augustus een vanggewas 

in, ik mag in dit geval maximaal 30 kg N/ha uit effluenten 
opbrengen. 

Ja, tot en met 31 augustus mits voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
 
Op akkers in de zware kleigronden  
- ofwel zaai ik binnen de 15 dagen na de bemesting een 

vanggewas; 
- ofwel zaai/plant ik na de oogst een nateelt die geen vanggewas is. 

 
Op andere gronden 
- ofwel zaai ik een groente van groep I, II of III als nateelt in, 
- ofwel zaai ik uiterlijk op 31 juli een nateelt in, 
- ofwel zaai ik na 31 juli en uiterlijk op 31 augustus een vanggewas 

in, ik mag in dit geval maximaal 15 kg N/ha *uit effluenten 
opbrengen. 

Mag ik bemesten in de 
uitrijverbodsperiode? 

Ja, ik mag bemesten in de uitrijverbodsperiode mits ik voldoe aan de 
volgende voorwaarden: 
-  maximaal 30 kg N/ha, waarvan maximaal 10 kg Nmineraal uit 

effluenten, 
-  NIEUW!: tot 15 oktober op onbeteelde grond op voorwaarde dat er 

binnen de 7 dagen een teelt ingezaaid wordt, na 15 oktober enkel 
toedienen wanneer een teelt aanwezig is, 

-  attest voor uitzondering op uitrijverbodsperiode tijdens de winter is 
aanwezig bij toedienen.  

Neen, bemesten is niet mogelijk. 
 
 

 

 

 
* maximale bemesting is beperkt  tot 15 kg N/ha ipv 30 kg N/ha aangezien men maximaal 15 ton effluent met maximaal 1 kg N/ton effluent mag voeren op derogatiepercelen 


