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Overzicht 

I. Categorie milieu   

I.1 Vogelrichtlijn & Habitatrichtlijn  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

   

I.3 Slibrichtlijn  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

I.4 Nitraatrichtlijn   □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II. Categorie volksgezondheid, diergezondheid en gezondheid van planten   

II.7-8 Identificatie en registratie van runderen  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.6 Identificatie en registratie van varkens  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.8bis Identificatie en registratie van schapen en geiten  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.9 Traceerbaarheid, voedselveiligheid & gewasbeschermingsmiddelen □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.10 Gebruik van hormonen □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.12 TSE – richtlijn en kennisgeving van dierziekten □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

II.B Bijkomende minimumeisen PDPO II  □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

III. Categorie dierenwelzijn   

III.1 Dierenwelzijn □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 

IV. Categorie goede landbouw- en milieuconditie □ gecontroleerd □ niet gecontroleerd 



 

 

Vogelrichtlijn (I.1) en Habitatrichtlijn (I.5)    Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Instandhouding natuurlijke vegetatie en kleine landschapselementen 

 

   □ □ 

De speciale biotopen (holle weg, graft, bron, ven en heide, moeras, waterrijk gebied of duinvegetatie) werden ongewijzigd 

gelaten. 

□ □ □   

Historisch permanent grasland en poelen in groengebied, parkgebied, buffergebied of bosgebied werden ongewijzigd gelaten. □ □ □   

De vegetatie en kleine landschapselementen gelegen in VEN – gebied werden ongewijzigd gelaten. □ □ □   

 In voorkomend geval van één van bovenstaande wijzigingen: 

 Omschrijving van de wijziging: ................................................................................................................ 

 Deze wijziging vond plaats op perceelnummer: ................................... 

     

 Ligt dit perceel in een speciale beschermingszone? □ □    

 Is een vrijstelling / ontheffing van verbod of toegestane afwijking van de minister aanwezig? □ □ □   

 In voorkomend geval worden de bepalingen van de vergunning of de ontheffing nageleefd? □ □ □   

De vegetatie en kleine landschapselementen binnen Natura 2000 – gebieden werden ongewijzigd gelaten. □ □    

 In voorkomend geval van een wijziging vegetatie of kleine landschapselementen: 

 Omschrijving van de wijziging: ..................................................................................................................... 

 Deze wijziging vond plaats op perceelnummer: ................................... 

     

 Is de nodige natuurvergunning of stedenbouwkundige vergunning aanwezig? □ □ □   

Bescherming van vogels 

 

   □ □ 

De wilde vogels werden beschermd door ze niet te vangen of te doden. □ □    

De nesten van wilde vogels werden beschermd door ze niet opzettelijk te verstoren, weg te nemen of te vernietigen. □ □    



 

Slibrichtlijn (I.3)    Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Reglementair gebruik van het zuiveringsslib    □ □ 

Het vervoersdocument is aanwezig 

Referentie: .................... 

□ □    

Een kopie van het gebruikscertificaat is aanwezig 

Herkomst en / of referentie: .................... 

□ □    

Hoeveelheid aangeleverd zuiveringsslib in de voorbije 12 maanden: ................................. □ m³ □ ton    

Gebruiksvoorwaarden voor zuiveringsslib    □ □ 

Het behandeld zuiveringsslib wordt toegepast:      

□ Op velden voor de teelt van voedergewassen of op weiland dat wordt beweid 

Is de wachttermijn van ten minste 6 weken gerespecteerd? 

 

□ 

 

□ 

   

□ Op groenten- of fruitaanplant 

Gaat het om de aanplant van fruitbomen in de groeiperiode? 

 

□ 

 

□ 

   

□ Op bodems die bestemd zijn voor de teelt van groenten of vruchten die normaliter rauw worden geconsumeerd 

Is de wachttermijn van ten minste 10 maanden gerespecteerd? 

 

□ 

 

□ 

   

Nitraatrichtlijn (I.4)     

Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Opslagcapaciteit    □ □ 
Aard van de mest: vaste dierlijke mest / mengmest vast meng    

Noodzakelijke opslagcapaciteit …………m³    

Fysische opslagcapaciteit op het bedrijf …………m³    

Er is voldoende opslagcapaciteit op het bedrijf □ □    

De voorwaarden voor opslag van dierlijke mest    □ □ 

In geval van opslag voor vaste mest      

* De mestopslag is omgeven door mestdichte wanden. □ □ □   

* Het drain- en regenwater wordt opgevangen en verzameld in mestdichte gesloten opslagruimten (aalputten). □ □ □   

* Er zijn geen afleidingskanalen of overstorten naar oppervlaktewater, openbare riolering, kunstmatige afvoerwegen voor regenwater of naar 

verliesputten. 

□ □ □   

In geval van opslag voor mengmest      

* Er zijn geen afleidingskanalen of overstorten naar oppervlaktewater, openbare riolering, kunstmatige afvoerwegen voor regenwater of naar 

verliesputten. 

□ □ □   

* Vul- en zuigleiding en noodzakelijke openingen voor het mengen zijn buiten de stal gelegen. □ □ □   

* Er zijn mestdichte voorzieningen om gemorste mengmest op te vangen. □ □ □   

In geval van opslag op de kopakker 

 Er is geen opslag op de kopakker tussen 15 november en 15 januari 

□ □ □   



De mestbalans wordt niet significant overschreden (administratief te controleren) □ □ 

Uitrijregeling □ □ 

Het uitrijverbod in de winterperiode wordt gerespecteerd voor      

* dierlijk mest (andere dan stalmest) tussen 1/9 en 15/2 □ □ □   

* stalmest tussen 15/11 en 15/1 □ □ □   

Mestspreiding op natte / bevroren ondergrond of nabij een waterloop □ □ 

Dierlijke mest, andere meststoffen of chemische meststoffen worden enkel uitgespreid op ondergronden die niet drassig, ondergelopen of 

bevroren zijn. 

□ □ □   

Er is minstens 5 meter (10 meter in VEN-gebied) afstand tussen de bovenste rand van het talud van een waterloop en een plaats waar mest 

wordt uitgespreid. 

□ □ □   

De mest wordt aangewend op emissie-arme wijze    □ □ 

Stalmest, champost en andere meststoffen die arm zijn aan ammoniakale stikstof worden binnen de 24 uur ingewerkt. □ □ □   

Voor andere meststoffen en dierlijke mest werd de volgende techniek toegepast :      

grasland : zode-injectie of sleepslangtechniek □ □ □   

beteelde cultuurgrond : mestinjectie of sleepslangtechniek □ □ □   

niet-beteelde cultuurgrond : mestinjectie of het in twee opeenvolgende werkgangen uitspreiden en inwerken van de mest, door binnen 2 

uur na het uitspreiden van de mest, de mest in te werken (op zaterdag is het verplicht 

onmiddellijk in te werken) 

□ □ □   

Naleving van het verbod op mestlozing    □ □ 

Er worden geen dierlijke mest, andere meststoffen of chemische meststoffen geloosd of gestort in openbare rioleringen, oppervlaktewateren, 

alsmede op openbare wegen, bermen en op alle andere plaatsen die geen cultuurgronden zijn. 

□ □ □   

 



 

Identificatie en registratie van runderen (II.7)    
    

Overeenstemming tussen het aantal paspoorten, het aantal runderen ingeschreven in het register, het aantal aanwezige runderen en het aantal runderen geregistreerd in 

SANITEL 

 mannelijk vrouwelijk vleeskalf totaal 

Aantal paspoorten aanwezig op het bedrijf     

Aantal kalveren zonder paspoort, binnen de toegelaten periode van  21 dagen +    

Aantal paspoorten bij DGZ : aankomst, binnen de toegelaten periode van 21 dagen +    

Aantal paspoorten bij DGZ : andere geldige reden +    

Aantal paspoorten bij het FAVV +    

Aantal paspoorten van gestorven runderen aanwezig op het bedrijf, binnen de toegelaten periode van 7 dagen -    

Aantal paspoorten te beschouwen als aanwezig op het bedrijf =    

     

Aantal runderen ingeschreven in het register van de landbouwer (met aankomst- of geboortedatum en zonder vertrekdatum)     

Aankomsten (binnen 3 werkdagen) en geboorten (binnen 7 dagen) niet vermeld in het register, binnen de toegelaten periode  +    

Vertrekken en sterfgevallen niet vermeld in het register, binnen de toegelaten periode van 3 werkdagen -    

Aantal runderen te beschouwen als ingeschreven in het register =    

     

Aantal levende runderen aanwezig op het bedrijf     

     

Aantal runderen volgens de Sanitellijsten     

Aankomsten en geboorten tot 7 dagen geleden, niet gekend in Sanitel +    

Vertrekken en sterfgevallen tot 7 dagen geleden, niet gekend in Sanitel -    

Aankomsten en geboorten meer dan 7 dagen geleden, niet gekend in Sanitel, maar gemeld vóór de controle +    

Vertrekken en sterfgevallen meer dan 7 dagen geleden, niet gekend in Sanitel, maar gemeld vóór de controle -    

Aantal runderen te beschouwen als geregistreerd in SANITEL =    

 

 

Vaststellingen voor runderen 

CTR00 CTR08 CTR25 CTR26 CTR28 R CTR32 CTR31 CTR33 R1 

Aantal           

 

CTR00  onjuiste gegevens in het register  R   rund zonder of met 2 verschillende oormerken  R1: rund met één oormerk (zonder bijbestelling) 

CTR08  ontbrekende gegevens in het register  CTR32  rund te veel geregistreerd in SANITEL   CTR28 : laattijdige melding aan Sanitel 

CTR25  rund zonder paspoort    CTR31  rund niet geregistreerd in SANITEL 

CTR26   paspoort zonder rund    CTR33  onjuiste gegevens in SANITEL 

 



 

 

Identificatie en registratie van varkens (II.6) 

   Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Register    □ □ 

Is er een register op het bedrijf aanwezig? □ □    

Is het register volledig en correct? □ □ □   

In het geval het register afwezig / onvolledig / niet correct is, zijn de juiste IN en UIT-gegevens beschikbaar? □ □ □   

Identificatie (oormerken)    □ □ 

Totaal aantal aanwezige varkens   

Aantal niet geïdentificeerde varkens  

Percentage niet geïdentificeerde varkens                 % 

Er zijn  niet geïdentificeerde gespeende biggen aanwezig □ ja                        □ nee 

 

Identificatie en registratie van schapen en geiten (II.8)    Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Register    □ □ 

Is er een register op het bedrijf aanwezig? □ □    

Is het register volledig en correct? □ □ □   

In het geval het register afwezig / onvolledig / niet correct is, zijn de juiste IN en UIT-gegevens beschikbaar? □ □ □   

Identificatie (oormerken)    □ □ 

Totaal aantal aanwezige schapen en geiten   

Aantal niet geïdentificeerde schapen en geiten  

Percentage niet geïdentificeerde schapen en geiten                 % 

 



 

 

Gewasbeschermingsmiddelen (II.9) en Traceerbaarheid (II.11) 

   Naleving 

van de 

beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 
Traceerbaarheid    □ □ 

Er zijn op het bedrijf documenten aanwezig met minimale gegevens betreffende de inkomende producten 

(vermeerderingsmateriaal, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, meststoffen, diervoeders, diergeneesmiddelen, dierlijk 

vermeerderingsmateriaal en dieren) 

□ □ □   

Er zijn op het bedrijf documenten aanwezig met minimale gegevens betreffende de uitgaande producten (plantaardige en 

dierlijke producten en vermeerderingsmateriaal, dieren) 

□ □ □   

     

Gecontroleerd item OK NOK   

     

     

   

      

Er is op het bedrijf een diergeneesmiddelenregister aanwezig met registratie van gebruik van geneesmiddelen in de risicoperiode □ □ □   

Er zijn op het bedrijf documenten aanwezig (register, teeltfiches, perceelskaarten, …) met gegevens over het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen 

□ □ □   

Verbod op het op de markt brengen van onveilige producten (via gegevens FAVV) □ □ 

Algemene hygiënevoorschriften (via gegevens FAVV) □ □ 
      

Verbod op gebruik van niet-erkende gewasbeschermingsmiddelen    □ □ 

Het verbod op het gebruik en / of de aanwezigheid van niet-erkende of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wordt 

nageleefd. 

□ □    

Aanwezige en gecontroleerde gewasbeschermingsmiddelen Erkenningsnummer OK NOK      

         

    

    

    

    

    

    

    

    

Keuringsbewijs voor spuittoestellen □ □ 

Elk spuittoestel (behalve diegene die met de hand draagbaar zijn) beschikt over een geldig keuringsbewijs (of bewijs van 

aanmelding bij de dienst) 

□ □ □   

     



Bijkomende minimumeis PDPO II (II.B) 
   

Naleving van 

de beheerseis 

 OK NOK NVT OK OK 

Opslagvoorwaarden voor bestrijdingsmiddelen    □ □ 

De bestrijdingsmiddelen van klassen A en B worden opgeslagen in een specifiek lokaal of kast die      
- uitsluitend bestemd is voor de opslag van bestrijdingsmiddelen □ □ □   
- slotvast is afgesloten en gescheiden van andere ruimtes □ □ □   

- droog en goed onderhouden is □ □ □   
- waarbij de vervallen middelen of de middelen voor privégebruik gegroepeerd staan □ □ □   
Bijkomende minimumeisen vanaf 2014 □ □ 

De verplichte teeltrotatie van aardappelpootgoed (1 keer om de 4 jaar) wordt gerespecteerd □ □ □   

De verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gereinigd, apart opgeslagen en ingeleverd bij Phytophar – 

Recover 

□ □ □   

De landbouwer beschikt over een systeem voor het monitoren van ziekten en plagen □ □ □   

 

Teelt Monitoring OK / NOK 

   

   

 

 
    Naleving van 

de beheerseis 

Gebruik van hormonen (II.10) OK NOK NVT OK NOK 

 Verbod op het gebruik van bepaalde stoffen (hormonen) respecteren (gegevens via FAVV)    □ □ 

TSE – richtlijn (II.12)      

Naleven van de regels betreffende preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde TSE (via gegevens FAVV)    □ □ 

Melding van elk verdacht dier aan de bevoegde autoriteit (via gegevens FAVV)    □ □ 

Kennisgeving van dierziekten (II.13-14-15)      

Melding van elk verdacht dier aan de bevoegde autoriteit (via gegevens FAVV)    □ □ 



 

Dierenwelzijn (III.1) 
  

A) KALVEREN 
Zijn er op het landbouwbedrijf runderen van jonger dan zes maanden? 

□ JA □ NEE 

    Naleving van 

de beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 

Respecteren van de eisen en bepalingen betreffende het houden van kalveren    □ □ 

Kalveren die ziek of gewond lijken moeten op passende wijze verzorgd worden. Indien nodig wordt een dierenarts geraadpleegd. 

Dieren die kunnen lijden door de aanwezigheid van andere dieren, worden gescheiden. 

□ □ □   

De materialen en de voorwerpen waarmee de kalveren  in aanraking kunnen komen zijn niet schadelijk. Deze kunnen grondig 

gereinigd en ontsmet worden. 

□ □ □   

Kalveren die tussen 15 november en 15 maart buiten worden gehouden, beschikken zo nodig over de mogelijkheid om te 

schuilen bij ongunstige weersomstandigheden. 

□ □ □   

toegang tot voedsel en drinken voldoet zowel in hoeveelheid als in kwaliteit, waarbij verontreiniging tot een minimum wordt 

beperkt. 

□ □ □   

De kalveren van jonger dan twee weken beschikken over strooisel □ □ □   

Het verbod op het aanbinden van kalveren wordt nageleefd □ □ □   

Elk kalf in de stal kan ongehinderd liggen, rusten, opstaan en zich likken 

Kalveren ouder dan 8 weken worden in groep gehouden 

□ □ □   

De kalveren beschikken over voldoende ruimte - dit is minimaal 1,5m² per kalf □ □ □   

Bij individuele huisvesting (box) zijn de afstanden en afscheidingen conform □ □ □   

De ventilatie is voldoende. Ingeval van kunstmatige ventilatie, is er een noodvoorziening en is er een alarmsysteem □ □ □   

Geen enkel kalf is gemuilkorfd. □ □ □   

De kalveren beschikken over passend licht minstens tussen 9u en 17u. In geval van kunstlicht wordt dit voor een 

passende periode uitgeschakeld. 

□ □ □   

Er zijn geen aanwijzingen van niet – toegelaten ingrepen □ □ □   

Er zijn geen andere tekortkomingen m.b.t. het welzijn van de dieren □ □ □   

   



 

B) VARKENS 
Worden op het landbouwbedrijf varkens gehouden? 

□ JA □ NEE 

Bedrijfstype: □ zeugen □ vleesvarkens □ gemengd □ gesloten      

      

      

    Naleving van 

de beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 

Respecteren van de eisen en bepalingen betreffende het houden van varkens    □ □ 

Dieren die ziek of gewond lijken moeten op passende wijze verzorgd worden. Indien nodig wordt een dierenarts geraadpleegd. 

Dieren die kunnen lijden door de aanwezigheid van andere dieren, worden gescheiden. 

□ □ □   

De materialen en de voorwerpen waarmee de dieren in aanraking kunnen komen zijn niet schadelijk. Deze kunnen grondig 

gereinigd en ontsmet worden 

□ □ □   

Varkens die buiten worden gehouden, beschikken zo nodig over de mogelijkheid om te schuilen bij ongunstige 

weersomstandigheden. 

□ □ □   

De dieren kunnen tegelijk liggen, rusten, zich uitrekken en normaal opstaan □ □ □   

Alle varkens van meer dan twee weken oud beschikken permanent over vers en drinkbaar water. Alle varkens worden ten minste 

eenmaal per dag gevoederd. Worden de dieren in groep gevoederd maar niet ad libitum of via een automatisch individueel 

voeder-systeem dan kunnen ze allemaal tegelijk eten. 

□ □ □   

De ventilatie in de stallen is voldoende . Ingeval van kunstmatige ventilatie, is er een noodvoorziening en is er een alarmsysteem □ 

 

□ 

 

□ 

 

  

De zeugen en gelten worden in groep gehouden (behalve de vier weken na inseminatie en 1 week  voor het werpen) □ □ □   

Alle in groep gehouden varkens beschikken over los materiaal (of speelgoed) om te onderzoeken of te spelen □ □ □   

De betonnen roostervloeren voldoen aan de normen voor balkbreedte en spleetbreedte 

 

□ □ □   

De zeugen beschikken over voldoende vrije vloeroppervlakte (2,25 m² per zeug), waarvan minstens 1,3 m² per zeug uit dichte 

vloer bestaat 

□ □ □   

De gelten beschikken over voldoende vrije vloeroppervlakte (1,64 m² per gelt), waarvan minstens 0,95 m² per gelt uit dichte 

vloer bestaat 

□ □ □   

De vleesvarkens beschikken over voldoende vrije vloeroppervlakte □ □ □   

De beren beschikken over voldoende vrije vloeroppervlakte (6m² per dier), waarvan een voldoende deel bestaat uit dichte vloer □ □ □   

Het verbod op het aanbinden van zeugen en gelten wordt nageleefd □ □ □   

De vloeren zijn effen, maar niet glibberig en van die aard dat ze geen letsels of pijn kunnen veroorzaken □ □ □   

In de ruimte waar varkens worden gehouden, is de lichtintensiteit ten minste 40 lux gedurende ten minste 8 uur per dag. De 

varkens bevinden zich voor een bepaalde, ononderbroken periode in het duister. 

□ □ □   

Men vindt geen aanwijzingen van niet-toegelaten ingrepen. □ □ □   

Er zijn geen andere tekortkomingen m.b.t. het welzijn van de dieren □ □ □   



 

 

 

C) ANDERE DIERSOORTEN 
Zijn er op het landbouwbedrijf nog andere diersoorten aanwezig (behalve kalveren en varkens) 

□ JA □ NEE 

Type diersoort : 

     

    Naleving van 

de beheerseis 

 OK NOK NVT OK NOK 

Respecteren van de eisen en bepalingen betreffende het houden van landbouwhuisdieren    □ □ 

Dieren die ziek of gewond lijken moeten op passende wijze verzorgd worden. Indien nodig wordt een dierenarts geraadpleegd. 

Dieren die kunnen lijden door de aanwezigheid van andere dieren, worden gescheiden. 

□ □ □   

De dieren kunnen ongehinderd liggen, rechtstaan en zich verzorgen. □ □ □   

De materialen en de voorwerpen waarmee de dieren in aanraking kunnen komen zijn niet schadelijk. Deze kunnen grondig 

gereinigd en ontsmet worden. De dieren worden niet blootgesteld aan vermijdbare risico’s 

□ □ □   

Het voeder en de toegang tot water voldoet zowel in hoeveelheid als in kwaliteit, waarbij verontreiniging tot een minimum wordt 

beperkt. 

□ □ □   

Dieren die tussen 15 november en 15 maart buiten worden gehouden, beschikken zo nodig over de mogelijkheid om te schuilen 

bij ongunstige weersomstandigheden. 

□ □ □   

De ventilatie is voldoende. Ingeval van kunstmatige ventilatie, is er een noodvoorziening en is er een alarmsysteem □ □ □   

 

De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of in duisternis gehouden worden. 

□ □ □   

Men vindt geen aanwijzingen van niet-toegelaten ingrepen. □ □ □   

Er zijn geen andere tekortkomingen m.b.t. het welzijn van de dieren □ □ □   

 

 

 

 

 



 

Goede Landbouw- en Milieuconditie (IV)   Naleving van de norm 

   OK NOK 

Bodemerosie : minimale bodembedekking □ □ 

Perceelnummers Categorie Gewas Bestemmi

ngen 

GPM (gespecialiseerde 

productiemethode) 

Maatregel OK NOK   

      □ □   

Bodemerosie : minimaal landbeheer □ □ 

Perceelnummers Categorie Gewas Bestemmi

ngen 

GPM (gespecialiseerde 

productiemethode) 

Maatregel OK NOK   

      □ □   

Organische stof en bodemstructuur □ □ 

Areaal landbouwgrond exclusief grasland en permanente bedekking:                              ha   

Vereist aantal geldige analyseresultaten:   

Analyseresultaten Perceels-

nummer 

 

Opvolging (bemestingsadvies of andere 

resultaat jaar maatregel) 
OK NOK   koolstofgehalte zuurtegraad 

resultaat jaar resultaat jaar 

      □ □   

      □ □   

      □ □   

      □ □   

      □ □   

      □ □   

     

Verbod op het afbranden van stoppels    □ □ 

De stoppels op de percelen werden na het oogsten niet afgebrand. □ □    

Minimaal onderhoud    □ □ 

Het minimaal onderhoud op de percelen wordt gerespecteerd □ □    

Minimaal onderhoud – instandhouding van landschapselementen    □ □ 

De landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen, poelen, boomgaarden) buiten Natura 2000 – gebieden werden 

ongewijzigd gelaten. 

Omschrijving van de wijziging : 

□ □    

 Omschrijving van de wijziging: ..................................................................................................................... 

 Deze wijziging vond plaats op perceelnummer: ................................... 

     

 Is de nodige vergunning aanwezig?      

 

Vergunning voor irrigatiedoeleinden □ □ 

De vergunningsprocedure voor het gebruik van water voor irrigatiedoeleinden wordt nageleefd □ □ □   

Teeltrotatie aardappelen □ □ 

De verplichtingen m.b.t. de teeltrotatie aardappelen wordt gerespecteerd. □ □ □   



 
Behoud van het blijvend grasland □ □ 

De verplichting m.b.t. het behoud van het blijvend grasland wordt gerespecteerd. □ □ □   

 
Gewasbeschermingsmiddelvrije zone langs waterlopen □ □ 

Langs waterlopen (bevaarbare en onbevaarbare van 1
e
, 2

e
 en 3

e
 categorie) is er een gewasbeschermingsmiddelvrije zone 

van 1 meter 

□ □ □   

 
Bescherming grondwater - lozen van gevaarlijke stoffen 

 

   □ □ 

Het verbod op het direct of indirect lozen van gevaarlijke stoffen wordt nageleefd. □ □    

Er zijn op het landbouwbedrijf of op de landbouwgronden geen vaststellingen van 

- het rechtstreeks lozen van fytoproducten 

- het rechtstreeks lozen van oliën of brandstoffen 

- het rechtstreeks lozen van andere gevaarlijke stoffen 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

   

De landbouwer beschikt ingeval van een indirecte lozing van gevaarlijke stoffen van lijst II over de nodige vergunning 

(VLAREM rubriek 52). 

□ □ □   

Afdekken van boorgaten van verlaten grondwaterwinningen 

 

□ □ 

De verlaten boorgaten voor het winnen van grondwater zijn voldoende afgedicht en geven geen aanleiding tot mogelijke 

verontreiniging van watervoerende lagen. 

□ □    

 

Percelenlijst 
 

Perceels-

nummer 

 

Gewas 

code 

 

Bestemming 

 

Vaststellingen Minimaal Onderhoud Behoud Landschapselementen 

Geen 

vaststellingen 
MON 01 MON 03 MON 04 MON 05 

Aanwezige 

landschapselementen 
OK NOK NVT 

   □ □ □ □ □  □ □ □ 

   □ □ □ □ □  □ □ □ 

   □ □ □ □ □  □ □ □ 

 
MON 01 - perceel gebruikt voor een winstgevend doel onverenigbaar met landbouw 

MON 03 - perceel met duidelijke verspreiding van onkruid 

MON 04 - perceel grasland niet gebruikt in de bedrijfsvoering met bloei, zaadvorming of uitzaaiing van Akkerdistel  

MON 05 - perceel grasland niet gebruikt in de bedrijfsvoering met wildgroei van houtachtige gewassen hoger dan 1,5 meter 

 

Landschapselementen 

P : Poel 

H : Haag of Heg 

B : Bomenrij 

HK : Houtkant 

BOG : Boomgaard 


