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Bemestingsrechten  -  Transparantie

De Noorderkempen is een landbouwstreek met veel melkveebedrijven. De grootte van 
die bedrijven hangt onder andere af van de oppervlakte voor mestafzet. Landbouwers 
geven bij het Departement Landbouw en Visserij de perceelsgegevens in die voor 
bemesting zullen worden gebruikt. Vervolgens krijgt de Mestbank de perceelsgegevens 
van het departement en gebeurt er een kwaliteitscontrole. Men berekent daarbij de 
effectieve bemestingshoeveelheden. Voor gronden die men in gebruik heeft per 1 januari 
van het betreffende jaar worden vervolgens bemestingsrechten toegekend.

Landbouwers zijn evenwel niet steeds eigenaar van gronden; ze kunnen die ook huren, 
pachten, ….Het bieden van transparantie over bemestingsrechten per perceel is een 
belangrijk gegeven.

1. Op welke manier worden de bemestingsrechten die op een perceel rusten op dit 
moment bijgehouden?

2. Is er momenteel enige transparantie ten aanzien van de burger betreffende 
bemestingsrechten per perceel? Zo neen, plant de minister in de toekomst 
initiatieven om de transparantie over bemestingsrechten naar burgers te verhogen? 
Wat is hiervoor de timing?



ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD
op vraag nr. 182 van 10 december 2019
van HANNES ANAF

1. De bemestingsrechten worden berekend van zodra de landbouwer zijn 
verzamelaanvraag (= aangifte gronden voor lopend productiejaar) indient bij het 
Departement Landbouw en Visserij. De landbouwer kan de toekenning van de 
bemestingsrechten en de maximale bemestingsnormen die van toepassing zijn op elk 
van zijn percelen (overeenkomstig de in de verzamelaanvraag aangemelde teelten) 
vinden in de Bemestingsprognose. Deze prognose komt nagenoeg onmiddellijk 
beschikbaar (uiterlijk binnen de 24u), als de verzamelaanvraag ingediend is. 
Wanneer de landbouwer wijzigingen aanbrengt aan zijn ingediende verzamelaanvraag 
gebeurt er steeds een herberekening tot 30 juni. Sinds 2019 (aanvang zesde 
Mestactieplan) liggen de bemestingsrechten op 30 juni definitief vast; wijzigingen 
nadien hebben geen invloed meer. Alleen de nateelt kan nog gewijzigd worden tot 31 
oktober. Deze wijzigingen kunnen nog invloed hebben op de maximale 
bemestingsnormen.

2. De huidige, hierboven beschreven werkwijze biedt een grote transparantie t.a.v. de 
bemestingsrechten voor de landbouwer.
Weliswaar bestaat er nog steeds een grote complexiteit ten aanzien van de aangifte 
van de gronden omdat verschillende landbouwers hun gebruik in het lopende 
productiejaar kunnen aangeven (verhuurder, seizoenspachter, gebruiker nateelt, …). 
Hierdoor ontstaan wel eens misverstanden over wie wanneer en hoeveel mag 
bemesten. Er dringt zich een vereenvoudiging op van het aangiftesysteem zodat de 
verantwoordelijkheden eenduidiger worden. Deze vereenvoudiging is gepland vanaf 
verzamelaanvraag 2021 en wordt door het Departement Landbouw en Visserij samen 
met de Vlaamse Landmaatschappij uitgewerkt.


