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KUNSTMESTREGISTRATIE  2021 
 
 
Termijnen  
De gegevens van 1 januari 2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 in 
het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren. Voor de gegevens vanaf 15 april, geldt 
de onderstaande regeling. 
Verhandelingsregister : 
Binnen de 30 dagen na de feiten (datum weegbon – afhalen meststof enz. 
 
Gebruiksregister : 
Binnen de 30 dagen na de feiten, op voorwaarde dat: 

1. u binnen 7 dagen de feiten hebt genoteerd in een papieren register, of in een eigen 
digitaal systeem; 

2. uw bedrijf de volgende teelten niet op volle grond teelt: sierteelt, boomkweek, groenten 
van groep I of groep II, aardbeien. 

 
Aanpak VAC 
Om een correcte registratie mogelijk te maken dient de klant volgende gegevens te bezorgen : 
Formule meststof 
Hoeveelheid in liter of kg 
Naam  en/of KBO nr handelaar 
Datum aanvoer handelaar 
Eventueel te staven met weegbon, factuur,…. 
Datum gebruik  
Omschrijving teelten en gebruik per teelt (kg per ha per mestsoort) 
De gegevens dienen binnen de 3 werkdagen na de feiten aan het VAC te worden bezorgd per 
mail  of via WhatsApp bericht (foto van weegbon-afhaalbon-factuur). 
 
 
 
Disclaimer 
Aangezien het VAC geen controle kan uitvoeren op de correctheid van de door de klant 
verstrekte gegevens, is de klant geinformeerd dat het VAC geen verantwoordelijk treft voor de 
registratie. Door het bezorgen van de gegevens aan het VAC gaat de klant uitdrukkelijk akkoord 
geinformeerd te zijn dat de klant verantwoordelijkheid is voor een correcte registratie en zich  
akkoord verklaart  het VAC geen schadebeding ten laste te leggen. 
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LIJSTEN GROENTEGROEPEN 
GROEP I: bloemkool, groene selder, witte kool, boerenkool, spitskool, prei, broccoli, 
romanescokool, rodekool,savooikool, artisjok, Chinese kool, rabarber, bladselder of andere kolen 
met uitzondering van voederkool en spruitkool. 
GROEP II: spinazie, courgettes, sla, knolselder, peterselie, bieslook, basilicum, augurken, 
pompoenen, knolvenkel, koolrabi, paksoi en andere groenten die niet onder groep I of groep III 
vallen en geen teelt zijn met een lage stikstofbehoefte. 
GROEP III: wortelen, rapen, koolraap, rode biet, pastinaak, rammenas met uitzondering van 
bladrammenas, radijs, mierikswortel, schorseneren, wortelpeterselie, asperges, erwten, bonen, 
dille, kervel, tijm, of andere kruiden met uitzondering van peterselie, bieslook en basilicum. 
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