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Meststoffen van type 1: stalmest, champost en traagwerkende meststoffen 

Gebruik op niet-focusbedrijf 

Periode Mag u bemesten met type 1 meststof? 

16/1 t.e.m. 31/8 ja 

1/9 t.e.m. 15/11 ja, op niet-derogatiepercelen. De maximale dosis is wel beperkt tot 50 kg 

werkzame N/ha, over de hele periode. 

16/11 t.e.m. 15/1 neen 

 

 

Gebruik op focusbedrijf, vanaf 1 januari 2016 

Periode Mag u bemesten met type 1 meststof? 

16/1 t.e.m. 31/8 ja 

1/9 t.e.m. 15/11 ja, op niet-derogatiepercelen. De maximale dosis is wel beperkt tot 50 kg 

werkzame N/ha, over de hele periode. 

16/11 t.e.m. 15/1 neen 
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Meststoffen van type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren 

Gebruik op niet-focusbedrijf 

Periode Mag u bemesten met type 2 meststof? 

16/02 t.e.m. 31/08   op grasland: ja 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet 

meer bemest worden tenzij er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid OF als er na de oogst van 

de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk 31 agustus een vanggewas of specifieke teelt wordt ingezaaid, 

in dat geval mag er nog maximaal 36 kg werkzame N/ha toegediend worden. 

op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest 

wordentenzij er uiterlijk op 31 augustus een nateelt is ingezaaid. Bij bemesting na 16 augustus 

moet de nateelt binnen de 14 dagen na bemesting ingezaaid worden. 

1/9 t.e.m. 15/10   op grasland: neen 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: neen 

op akkerland - zware kleigronden: als er uiterlijk binnen de 14 dagen na de bemesting een nateelt 

wordt ingezaaid. De maximale dosis die u mag opbrengen vanaf 1 september t.e.m. 15 oktober is 

beperkt tot 100 kg werkzame N/ha. 

16/10 t.e.m. 15/2 neen  

 

Gebruik op focusbedrijf, vanaf 1 januari 2016 

Periode Mag u bemesten met type 2 meststof? 

16/2 t.e.m. eind 

februari  

op grasland: ja 

op akkerland: als het perceel beteeld is. 

1/3 t.e.m. 15/8 op grasland: ja 

op akkerland: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden tenzij er 

uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid. 

16/8 t.e.m. 31/8 op grasland: neen 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: neen 

op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest 

worden tenzij er uiterlijk op 31 juli al een nateelt ingezaaid werd. 

 1/9 t.e.m. 15/10 op grasland: neen 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: neen 

op akkerland - zware kleigronden: ja op niet-derogatiepercelen, maar na de oogst van de 

hoofdteelt mag niet meer bemest worden tenzij er uiterlijk op 31 juli al een nateelt ingezaaid 

werd. De maximale dosis die u mag opbrengen vanaf 1 september t.e.m. 15 oktober is beperkt tot 

100 kg werkzame N/ha. 

16/10 t.e.m. 15/2 neen  

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/vanggewas/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/specifieke_teelt
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Afbakening%20Zware%20kleigronden%20in%20de%20polders%20en%20Zandgronden%20volgens%20het%20Mestdecreet.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Afbakening%20Zware%20kleigronden%20in%20de%20polders%20en%20Zandgronden%20volgens%20het%20Mestdecreet.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Afbakening%20Zware%20kleigronden%20in%20de%20polders%20en%20Zandgronden%20volgens%20het%20Mestdecreet.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Afbakening%20Zware%20kleigronden%20in%20de%20polders%20en%20Zandgronden%20volgens%20het%20Mestdecreet.pdf
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Meststoffen van type 3: kunstmest, spuistroom en effluenten 

Gebruik op niet-focusbedrijf 

Periode Mag u bemesten met type 3 meststof? 

16/1 t.e.m. 15/2 verboden, uitgezonderd type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik op 

specifieke teelten               

16/2 t.e.m. 31/8  op grasland: ja 

op akkerland: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest 

worden tenzij er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid OF er uiterlijk op 31 

augustus een specifieke teelt is ingezaaid OF als er na de oogst van de hoofdteelt na 

31 juli en uiterlijk 31 augustus een vanggewas wordt ingezaaid, in dat geval mag er 

nog maximaal 36 kg werkzame N/ha toegediend worden.      

1/9 t.e.m. 15/11 verboden, uitgezonderd type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik op 

specifieke teelten  

16/11 t.e.m. 15/1 neen, wel nog toegestaan t.e.m. 31 december 2015 voor type 3 meststoffen met lage 

N-inhoud 

 

Gebruik op focusbedrijf, vanaf 1 januari 2016 

Periode Mag u bemesten met type 3 meststof? 

16/1 t.e.m. 15/2 verboden, uitgezonderd type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik op 

specifieke teelten 

16/2 t.e.m. eind 

februari 

op grasland: ja 

op akkerland: als het perceel beteeld is of als er een specifieke teelt wordt ingezaaid. 

1/3 t.e.m. 15/8 op grasland: ja 

op akkerland:  ja, maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest 

worden tenzij er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid OF er uiterlijk op 15 

augustus een specifieke teelt is ingezaaid. Type 3 meststoffen met lage N-

inhoud mogen wel nog toegediend worden na de oogst onder bepaalde 

voorwaarden. 

16/8 t.e.m. 31/8 op grasland: ja 

op akkerland: type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik op specifieke teelten 

1/9 t.e.m. 15/11 type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik op specifieke teelten 

16/11 t.e.m. 15/1 neen, wel nog toegestaan t.e.m. 31 december 2015 voor type 3 meststoffen met 

lage N-inhoud 

 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/specifieke_teelt
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/vanggewas/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/specifieke_teelt
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/specifieke_teelt
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_specifieke_teelten
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/uitrijregeling/uitrijregeling/uitrijregeling-volgens-type-meststof/type3_lageN/Paginas/default.aspx

