
 

 

Nieuwsbrief augustus 2020 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

 Maisdemo  

 Derogatie 2020 

 Registratie UBN kalverhouders   

 Vanggewas na mais 

 

 

Maisdemo   

Dit jaar hebben we 2 demovelden. Op 

donderdag 3 september is de 

maisdemo in Teuge, locatie 

Ganzevlesweg en vrijdag 4 september 

in Kootwijkerbroek, locatie 

Breihutterweg. Voor beide dagen is 

een gevarieerd programma 

samengesteld met als thema “Eiwit-

efficiëntie in ruwvoer”.  We starten om 

13.30 uur.  

Tijdens de maisdemo is er de mogelijkheid om een punt voor de spuitlicentie (module Teelt) te 

verkrijgen. In verband met Covid-19 is het verplicht om je vooraf in te schrijven (dus ook wanneer u 

niet deelneemt aan de licentieverlenging) via  https://www.maiszaad.nl/aanmelden tot uiterlijk 

dinsdag 1 september. Daar staat ook meer informatie.  Deelnemers aan de spuitlicentie-verlenging 

dienen om 13.15 uur aanwezig te zijn. 

Komt u naar de maisdemo, geeft u zich dan nog even op.  

 

Derogatie 2020 

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. 

Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021. 

Een vergunning voor 2020 aanvragen kan nog tot en met 4 september. 

De algemene voorwaarden van RVO:  

https://www.maiszaad.nl/aanmelden


 U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning. 

 U betaalt daarnaast een tarief voor het monitoren van de milieueffecten.  

 U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de 
gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond. Er 
staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest. 

 Wij hebben in 2019 geen derogatievergunning van u ingetrokken. 

De voorwaarden mestgebruik:  

 De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram voor 
landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of 
Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram. 

 U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook 
staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram. 

 U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf. 

 Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de 
buitentemperatuur lager is dan 20 °C.  

 U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw 
landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee.  

 Scheurt of vernietigt u grasland voor maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een 
korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm. 

 Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? 
Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die 
gescheurd is. 

Gegevens bewaren of versturen 

 U verstuurt de aanvullende gegevens over 2019 en 2020 op 
tijd. Heeft u in 2019 geen uitnodiging ontvangen voor het 
doorgeven van aanvullende gegevens? Dan mag u ze nog 
doorgeven. U doet dit uiterlijk 4 september 2020 via de 
pagina Aanvullende gegevens landbouwer. 

 U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd 
laboratorium.  

 U maakt uiterlijk 4 september 2020 een bemestingsplan. U 
heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering 
van uw landbouwgrond. Het grondmonster is op 4 september 
2020 niet ouder dan 4 september 2015. U bewaart de 
rapporten op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet. 

 Ons advies: controleer of uw grondmonsters actueel zijn, vraag derogatie aan en betaal de leges op 

tijd.   

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/uw-landbouwbedrijf/aanvullende-gegevens-landbouwer


Registratie UBN kalverhouders 

Per 1 juli is de regeling preventie gewijzigd. Dit houdt in dat kalverhouders zich bij RVO verplicht 

moeten laten registreren voor het bedrijfstype 'mesterij'. 

In de preventieregeling zijn regels afgesproken rondom besmettelijke en bestrijdingsplichtige 

dierziekten. De overheid voert hierin een aanpassing door waarbij het verzamelcentrum bij afvoer naar 

een bedrijf in Nederland moet controleren of het ontvangende bedrijf geregistreerd staat als 'mesterij'. 

De term 'mesterij' is door de overheid gebruikt, omdat deze definitie al in de wetgeving bestaat. 

Deze registratieverplichting geldt voor alle 

kalverhouderijen die dieren aanvoeren van een 

Nederlands verzamelcentrum. Registratie is nodig 

voor blank- en roséstartbedrijven die kalveren direct 

van het verzamelcentrum aanvoeren. Maar ook voor 

roséafmestbedrijven als er startkalveren aangevoerd 

worden die als nuka of als starter op een 

verzamelcentrum zijn geweest. Registratie is per 1 

juli mogelijk via Mijn RVO en is een éénmalige 

handeling.  

Controleer of uw bedrijf juist is geregistreerd als “mesterij”.  Wij kunnen dit voor u verzorgen.  

 

Vanggewas na mais  

Het is verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld voor 1 oktober een vanggewas te 

zaaien. Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, 

wat goed is voor de bodemstructuur.  

Afgelopen seizoen zijn er minder  percelen met onderzaai van 

grassen. Deze percelen zullen voor 1 oktober gehakseld 

moeten worden om tijdig een vanggewas te kunnen zaaien.   

Wij hebben de beschikking over de juiste mengsels en kunnen 

u voorzien van een passend advies voor een geslaagd 

vanggewas.    


