
16 januari - 15 februari 16 februari - 31 juli 1 augustus - 14 augustus 15 augustus - 31 augustus 1 september - 15 oktober 16 oktober - 31 oktober 1 november - 15 januari

NEE

Grasland NEE

Akkerland 
zware klei

NEE

Enkel als er een teelt aanwezig is 
of binnen de 15 dagen ingezaaid 

wordt.

Dosis: max. 100kg werkzame 
N/ha

Akkerland 
andere dan zware klei

NEE

JA

!!Verbod na oogst van de hoofdteelt tenzij er 
voor 1 augustus een nateelt is ingezaaid!!

Grasland+akkerland NEE

JA

!!Verbod na oogst van de hoofdteelt tenzij er 
voor 1 augustus een nateelt is ingezaaid!!

Specifieke teelten: 
andere dan fruit

JA

Dosis: max. 50kg werkzame N/ha

JA

!!Verbod na oogst van de hoofdteelt tenzij er 
voor 1 augustus een nateelt is ingezaaid!!

NEE

Specifieke teelten:
fruit

NEE NEE

Meststoffen type 3 
met lage N-inhoud

JA
Als er een gewas aanwezig is, of 
binnen 7 dagen wordt ingezaaid.

Dosis: max. 30kg werkzame N over 
volledige winterperiode (waarvan 

max. 10kg minerale N)

NEE
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Meststoffen type 1

NEE

NEE

Uitrijregeling MAP6

NEE

JA
JA

Dosis: max. 50 kg werkzame N/ha

JA

Enkel na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt waarbij uiterlijk 
op 15 spetember een vanggewas wordt ingezaaid

Dosis na oogst hoofdteelt: max. 36kg werkzame N/ha 
(meststof type 2 als type 3 SAMEN!)

JA

!!Verbod na oogst van de hoofdteelt tenzij er voor 16 september een nateelt is ingezaaid!!

JA

Dosis: max. 40kg werkzamen N/ha
JA

Na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt waarbij uiterlijk op 15 
spetember een vanggewas wordt ingezaaid.

OF 

Als er op uiterlijk 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid 
wordt

Dosis na oogst hoofdteelt: max. 36kg werkzame N/ha

NEE

Na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt waarbij uiterlijk op 15 
spetember een vanggewas wordt ingezaaid.

OF 

Als er op uiterlijk 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid 
wordt

Dosis na oogst hoofdteelt: max. 36kg werkzame N/ha
(voor akkerland niet-zware klei: meststof type 2 als type 3 

SAMEN!)
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JA
Als er een gewas aanwezig is, of binnen 7 dagen wordt 

ingezaaid.
Dosis: max. 30kg werkzame N over volledige winterperiode 

(waarvan max. 10kg minerale N)

JA

JA, mits bemestingsadvies

Dosis: max. 100kg werkzame N/ha 
max. 60kg werkzame N/ha in 2 weken
max. volgens verplicht bodemadvies
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BURENREGELING volgens gebiedstype 
 
Tot 31 juli 2020 
Er zijn geen verplichtingen bij vervoer van eigen mest naar eigen grond 
Heeft de afnemer bij burenregeling enkel percelen in GT 0 of 1 of wordt er vaste dierlijke mest of 
andere meststoffen vervoerd, dan zijn er geen extra verplichtingen. 
Wordt er burenregeling toegepast bij vervoer van VLOEIBARE dierlijke mest naar een afnemer met 
percelen in GT 2 of 3 dan moet verplicht de AGR-GPS-app gebruikt worden bij aanvoer naar alle 
percelen (GT 0, 1, 2 en 3) of naar mestopslag van de afnemer. 
 
 
Vanaf 1 augustus 2020 
 
 
Eigen mest op eigen grond (binnen Vlaanderen) 

• Er zijn geen verplichtingen bij vervoer van mest naar percelen in GT 0 of 1, naar percelen in 

GT 2 of 3 met grasland of blijvende teelt, of bij gebruik van stalmest of andere meststoffen. 

• Enkel erkend mestvoerder en vast AGR-GPS-apparaat verplicht bij vervoer van VLOEIBARE 

dierlijke mest naar percelen in gebiedstypes 2 of 3 die GEEN GRASLAND OF BLIJVENDE TEELT 

zijn. Dit is niet verplicht als de landbouwer een vrijstelling heeft voor de gebiedsgerichte 

maatregelen.  

Burenregeling 

• Afnemer heeft GEEN percelen in gebiedstype 2 en 3: burenregeling zonder AGR-GPS mogelijk 

• Afnemer heeft percelen in gebiedstype 2 en 3 en vervoer van VASTE dierlijke mest of 

ANDERE meststoffen: burenregeling zonder AGR-GPS mogelijk 

• Afnemer heeft percelen in gebiedstype 2 en 3 en vervoer van VLOEIBARE dierlijke mest: 

o Vervoer naar percelen in GT 0 of 1: burenregeling met AGR-GPS verplicht 

o Vervoer naar percelen in GT 2 of 3 met grasland of blijvende teelt: burenregeling met 

AGR-GPS verplicht 

o Vervoer naar mestopslag: burenregeling met AGR-GPS verplicht 

o Vervoer naar percelen in GT 2 of 3 anders dan grasland of blijvende teelt: erkend 

mestvoerder en gebruik van vast AGR-GPS-apparaat verplicht. Dit is niet verplicht als 

de landbouwer een vrijstelling heeft voor de gebiedsgerichte maatregelen. Vervoer 

kan dan met burenregeling met AGR-GPS-app. 

Opmerkingen: 

• Effluent van biologie die dierlijke mest verwerkt wordt aanzien als vloeibare dierlijke mest. 

• De verplichte voor- en namelding voor burenregeling blijft van toepassing 
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