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Praktische afspraken webinar

• Iedereen gedempt 

• Vragen kunnen via Q&A gesteld worden 

• Niet alle vragen zullen kunnen beantwoord worden 

• Alle vragen en opmerkingen worden wel verzameld 

• Nog vragen nadien? 

• Dienstbetoonlijn 016/28 61 61

• Consulent uit jouw regio 



Situering

• Een korte tijdslijn…

• Van “niet veel marge om te wijzigen” 
naar “het is maar een voorstel” 



! Gebruik slechts één soort titel slide per presentatie !

Voorstel MAP 7 in grote lijnen





Het voorstel MAP 7 van minister Demir

• Gelopen proces tot hiertoe

• Geen overleg met de landbouworganisaties

• Individuele gesprekken met landbouwers, open vragen aan 
adviesraden, gesprekken met wetenschappers met een visie op 
landbouw 

• MAAR geen bespreking van mogelijke maatregelen (niet met 
landbouworganisaties, andere politieke partijen,…)  

• Toch is tekst reeds besproken met Europese Commissie 

• Inhoudelijk 

• Waslijst/wenslijst van (hallucinante) maatregelen 



Werktekst MAP7

• Andere gebiedsindeling…



Werktekst MAP7

GENERIEKE MAATREGELEN 

Voor heel Vlaanderen van toepassing



Werktekst MAP7

• 6m teeltvrije bufferstroken langs waterlopen en grachten 

• Grachten nog niet gedefinieerd maar hier bedoelen ze alle kleine 
waterloopjes mee

• Wordt ook in mindering gebracht bij bepaling bemestingsruimte van 
betrokken perceel



Werktekst MAP7

• Reductie bemestingsnormen 

• Minimaal 15% reductie voor alle teelten 

• 40% reductie bij maïs

• Gebaseerd op basis van literatuurstudie 2014 
waarbij men tot max. 3% opbrengstverlies “aanvaard” 

• Maximale bemestingsnormen 100% op perceelsniveau,
geen bedrijfsbenadering meer  



Werktekst MAP7

• Aanpak nutriëntenverliezen door erosie

• Verplichte maatregelen op alle erosiegevoelige gronden  

• Afh. van gevoeligheid: niet-kerende bodembewerking in combinatie met 
groenbedekkers; enkel permanente bedekking zoals gras, bos, natuur,…; 
grasland niet scheuren;…

• Registratie van de genomen maatregelen noodzakelijk voor handhaving

• Vermijdbare erosieheffing in bepaalde erosiegebieden (pilootprojecten) 

• Aanpak nutriëntenverliezen door drainage

• Vergunningsplicht 

• Ombouw naar peilgestuurde drainages



Werktekst MAP7

• Verkorten van de uitrijperiode

• Vanaf 2023 – effluent tot eind augustus 

• Vanaf 2023 – uitrijperiode kan verkort worden i.f.v. uitz. weersomst. 

• Vanaf 2024 – algemeen bemestingsverbod voor alle soorten 
meststoffen vanaf 1 augustus, met uitzondering van bijbemesting bij 
groenten obv advies

• Versterkte emissiearme aanwending 

• Gebruik ureaseremmers of onderwerken ureummeststoffen

• Direct onderwerken i.p.v. na 2 uur -> 2 werktuigen zijn aanwezig 

• Uitfasering sleepslangen op grasland



Werktekst MAP7

• Verminderen druk veestapel (alle maatregelen uit PAS) 

• 30% minder varkens 

• Sluiting “piekbelasters”, vrijwillige opkoopregeling oranje bedrijven 

• Afroming NERs 

• Conformiteitsbeoordeling voor mestverwerkingsinstallaties 

• Alle mesttransporten naar en van mestverwerking met erkend 
mestvervoerder voorzien van AGR-GPS 



Werktekst MAP7

GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN 

Van toepassing voor de paarse gebieden (GT1,2,3)



Werktekst MAP7

• Verbod voor late aardappelen en late groenten (geoogst na 1 
september)

• Geen toeslagrechten te activeren voor nitraatgevoelige teelten 
zoals groenten, aardappelen en mais 



Werktekst MAP7

• Verdere reductie bemestingsnormen van 15% naar 30% 

• Reductie van de bemestingsnorm voor dierlijke mest, behalve 
voor grasland, graangewassen, bieten en spruiten van 170 kg 
N/ha naar 100 kg N/ha voor 2025

• Geen derogatie mogelijk 



Werktekst MAP7

• Hervorming vanggewasregeling naar goede bemestings- en 
teeltpraktijken 

• Invoering van rustgewassen eens om de 4 jaar 
(rustgewassen zijn grasland en granen), MAP8 eens om de 3 jaar

• Alle transporten van dierlijke en andere meststoffen van en naar 
bedrijven in paars gebied verplicht met AGR-GPS app



Werktekst MAP7

• Nulbemesting in groene bestemmingen SBZ-H en VEN (PAS)

• Nulbemesting in overstromingsgevoelige gebieden 

• Verbod op bemesting vloeibare dierlijk mest en vloeibare 
andere meststoffen op historisch permanente graslanden 

• Vergunningsplicht bemesting op percelen in en rond SBZ



Werktekst MAP7

• Reconversiebeleid in gebieden met zeer grote uitdagingen 

• Reconversie naar agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw of meer 
extensieve landbouwuitbating

• Realiseren van maximale gewasopbrengsten zal niet meer het 
uitgangspunt zijn 

• Geen duiding waar maar bv. Gebieden met kwetsbare ondergrond, bij 
nitraatrijke bronnen, in en nabij natuurgebied,… 

• Naar analogie met Turnhouts Vennengebied 



Werktekst MAP7

• Vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen obv NRES  
maar normen worden verlaagd tot “milieukundige” waarden!

• Bedrijfsevaluatie gebeurt op risicovolle teelten 

• Boete bij overschrijding DW2 bij bedrijfsevaluatie   

• Staalnameperiode 2 weken verschoven t.e.m. 30 november



Werktekst MAP7

• Versterking controlecapaciteit 

• 42 VTE extra 

• Zowel voor data analyse en inspecteurs op het terrein

• Financiering via fonds dat gevoed wordt door bijdragen uit de 
landbouwsector! 

• Wegvallen terugbetaling P stalen 



! Gebruik slechts één soort titel slide per presentatie !

Evaluatie Boerenbond



Werktekst MAP 7 – onze reactie

Gezamenlijke reactie Boerenbond, ABS, Groene Kring: 

• Verbijsterd kennis genomen van de maatregelen die kabinet Demir 
met de Europese Commissie aftoetste 

• Impact zal enorm zijn

• Dit plan geeft duidelijke boodschap: 
ER IS VOOR LAND- en TUINBOUW GEEN RUIMTE MEER IN VLAANDEREN! 

• De land- en tuinbouwsector wil zeker, samen met de overheid en alle 
betrokken partners, nadenken over realistische maatregelen om de 
waterkwaliteit in Vlaanderen verder te blijven verbeteren

• Maar dit plan is onaanvaardbaar, niet minder dan een doodsteek 



! Gebruik slechts één soort titel slide per presentatie !

Verdere stappen


