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AANVRAAG VAN EEN NIEUWE FOSFAATKLASSE OP BASIS VAN EEN 
BODEMANALYSE  

Door het vijfde Mestactieprogramma (MAP 5) hangt de fosfaatbemestingsnorm af van de hoeveelheid 
plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is 
afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. U kunt bij de Mestbank een nieuwe fosfaatklasse aanvragen voor 
een of meer percelen. Deze fiche legt uit wat u hiervoor moet doen. 

REFERENTIEKLASSEN EN OVEREENKOMSTIGE BEMESTINGSNORMEN 

Voor de jaren 2015 en 2016 worden alle percelen automatisch ingedeeld in klasse III. Vanaf 2017 is klasse IV 
de referentieklasse.  
 

Klasse P-beschikbaarheid  Akkerland 
(mg P/100 gr. droge grond) 

Grasland 
(mg P/100 gr. droge grond) 

Klasse I Laag ≤ 12 ≤ 19 

Klasse II Streefzone > 12 - ≤ 18 > 19 – ≤ 25 

Klasse III Matig hoog > 18 - ≤ 40 > 25 – ≤ 50 

Klasse IV Hoog > 40 > 50 

 
Hieronder vindt u de bemestingsnormen voor de verschillende klassen, uitgedrukt in kg P2O5 per ha. 

 

Opmerkingen hierbij:  

 

 Als uw perceel in fosfaatverzadigd gebied ligt en als de berekende klasse op basis van een bodemanalyse in klasse I, II of III is ingedeeld, dan 

is op dat perceel de overeenkomstige fosforbemestingsnorm uit de bovenstaande tabel van toepassing, in plaats van de bemestingsnorm van 

40 kg P2O5/ha. Het kenmerk ‘fosfaatverzadigd’ vervalt daarmee ook.  

Teeltgroep Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV 

Alle grasland + graszodenteelt 115  95 90 70 

1 snede gras/snijrogge + maïs 115 95 90 70 

Maïs 100 80 70 55 

Graangewassen 95 75 70 55 

Aardappelen 95 75 70 55 

Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, 

Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en 

Overige teelten 

85 65 55 45 
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 Als gecertificeerde gft- en groencompost wordt gebruikt, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P2O5 afkomstig van die compost in rekening 

gebracht op alle P- klassegronden. 

 Als stalmest of boerderijcompost wordt gebruikt op een perceel dat ingedeeld werd in klasse I of klasse II, wordt slechts 50% van de 

hoeveelheid P2O5 afkomstig van deze stalmest of compost in rekening gebracht. 
 

HOE VRAAGT U EEN AFWIJKING AAN VAN DE FOSFAATREFERENTIEKLASSE? 

Als u met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) kunt aantonen dat uw 
percelen tot een andere klasse behoren dan tot de automatisch toegekende klasse, kunt u aan de Mestbank 
vragen om uw percelen in die klasse in te delen. De betrokken percelen moeten in het jaar van de analyse wel 
zijn opgegeven in de verzamelaanvraag. 
 
Gebruik voor uw aanvraag het formulier Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële 
tegemoetkoming voor de bodemanalyse, dat u op de VLM-website vindt. Voeg bij dat formulier het verslag van 
de bodemanalyse en een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) 
waarop het perceel aangeduid wordt. Per perceel moet u één bodemstaal laten nemen. 
 

WAARAAN MOETEN DE BODEMSTALEN VOLDOEN? 

De stalen moeten worden genomen door een laboratorium dat is erkend voor het nemen van bodemstalen. 
Een overzicht van de erkende laboratoria vindt u op www.vlm.be > Doelgroepen > Laboratoria en staalnemers 
> Lijst erkende labo's. 
 
Het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat in de bodem moet worden geanalyseerd door het labo. Hebt u een 
voorjaarsstaal derogatie laten nemen? Dan mag u die analyse daarvoor ook gebruiken. 
 
De bodemanalyse mag maximaal vijf jaar oud zijn voor de classificatie, te tellen vanaf het jaar na de staalname. 

VANAF WANNEER GAAT DE KLASSEWIJZIGING IN? 

Voor de percelen waarvoor u uiterlijk op 31 augustus van een bepaald jaar een bodemanalyse indient, kent de 
Mestbank voor het jaar nadien een klasse toe op basis van de analyse. Voor de percelen waarvoor u na 31 
augustus een bodemanalyse voorlegt, geldt de overeenkomstige klasse pas vanaf het tweede jaar dat volgt op 
het jaar van de aanvraag.  
 
Uitzondering! Door de slechte weersomstandigheden, wordt de uiterlijke indiendatum in 2016 verlengd tot 31 
december. Alle analyses die ingediend worden op uiterlijk 31 december 2016, zullen ingang vinden vanaf 1 
januari 2017. 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Aanvraag_van_een_nieuwe_fosfaatklasse_en_een_financiële_tegemoetkoming_voor_de_bodemanalyse.docx
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/Aanvraag_van_een_nieuwe_fosfaatklasse_en_een_financiële_tegemoetkoming_voor_de_bodemanalyse.docx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/laboratoria-en-staalnemers/lijst-erkende-labos
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HOELANG DUURT DE GEWIJZIGDE KLASSE-INDELING? 

De Mestbank kent de klasse-indeling toe tot en met het jaar waarin het ingediende analyseresultaat 5 jaar oud 
is. Worden de analyseresultaten ten laatste op 31 augustus 2016 aan de Mestbank bezorgd, dan geldt de 
nieuwe klasse vanaf 1 januari 2017. Worden de resultaten tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 aan 
de Mestbank bezorgd, dan geldt de nieuwe klasse vanaf 1 januari 2018. In de onderstaande tabel vindt u 
enkele voorbeelden ter verduidelijking.  
 

jaar staalname analyseresultaat aan Mestbank bezorgd geldigheidsduur nieuwe klasse 

2012 uiterlijk op 31/8/2016 2017 

2014 uiterlijk op 31/8/2016 2017, 2018 en 2019 

2016 uiterlijk op 31/8/2016 2017 tot en met 2021 

2016 tussen 1/9/2016 en 31/8/2017 2018 tot en met 2021 

 
Na de geldigheidsduur van de klasse-indeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5 
jaar. 
Dat kunt u vermijden door uiterlijk op 31/8 van het jaar waarin de geldigheid afloopt een nieuwe aanvraag 
met een nieuwe P-analyse te bezorgen aan de Mestbank. Zo is er geen onderbreking van de toegekende 
klasse-indeling. 
 

KAN IK EEN TEGEMOETKOMING KRIJGEN IN DE KOSTEN VOOR P-STALEN?  

U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de gemaakte kosten van de fosfaatanalyses voor een 
of meer percelen, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:   
 
 U moet beschikken over een actief landbouwernummer. 
 Het bodemstaal is genomen in 2015 of later. 
 Het perceel wordt op basis van de bodemanalyse ingedeeld in klasse I of II en het perceel wordt op basis 

van de bodemanalyse minstens een klasse lager ingedeeld dan de klasse die van toepassing is.  
 Het perceel in kwestie moet in het jaar van de bodemanalyse aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van 

dat jaar.  
 
De Vlaamse Regering heeft een forfaitair bedrag vastgelegd voor de tegemoetkoming in de kosten van de 
bodemanalyses. Het forfaitair bedrag voor graslandpercelen bedraagt 50 euro, dat voor akkerprecelen 25 
euro. 
 

WAT ALS MIJN PERCEEL VAN VORM WIJZIGT?  

Het perceel waarop de bodemanalyse genomen is, is de basis voor de volgende jaren. Als het perceel van vorm 
wijzigt, telt de klasse van het grootste gedeelte van het nieuwe perceel.  
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OVERZICHT INGEDIENDE FOSFAATANALYSES 

Op www.mestbankloket.be, in de rubriek staalnames een rapport, vindt u een overzicht van de ingediende 
fosfaatanalyses per perceel met de toegekende fosfaatklasse en de geldigheidsduur van de toegekende klasse 
en de eventuele financiële tegemoetkoming voor de ingediende analyses. 
 

MEER INFO 

Hebt u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Mestbank van de VLM in uw regio. 
 

BEGELEIDING 

De dienst Bedrijfsadvies van de VLM 
Vraagt u zich af of het aanvragen van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse voor uw bedrijf 
zinvol is? Voor meer info en hulp hierbij, kunt u terecht bij de dienst Bedrijfsadvies van de VLM.  Meer 
informatie op www.vlm.be > thema’s > Bedrijfsadvies. 
 

http://www.mestbankloket.be/
https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Contact/Paginas/Kantoren.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/

