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Informatiefiche van de maatregel  

0300_02 - Ondersteuning om de uitwisseling van organisch materiaal tussen landbouwers te 
verbeteren 

Onderwerp Het Waals Gewest heeft voldoende agrarisch gebied voor alle dierlijke mest die het 
produceert. Het DBHS 3 maakt het mogelijk om de landbouwers eind februari van elk 
jaar (vanaf 2016) te informeren over hun werkelijke grondgebondenheidscijfer voor het 
vorige jaar en de hoeveelheid stikstof die ze moeten exporteren of nog kunnen 
importeren zonder een overtreding te begaan. Daarnaast zorgen de landbouwers ook 
voor de overeenstemming tussen deze stikstofhoeveelheid en de hoeveelheid 
varkensdrijfmest, koeiendrijfmest, koemest en gevogelte-uitwerpselen en kennen ze zo 
exact de hoeveelheid en het type organische stof dat ze moeten exporteren of kunnen 
importeren. De ontwikkeling van tools (standaard sms’en, smartphonetoepassingen, ...) 
is ook nodig om het beheer van de administratieve stappen te vereenvoudigen tijdens 
overdrachten.  
Dit zal een betere geografische spreiding van de dierlijke mest toestaan en leiden tot 
een daling van de verontreiniging.  

Motivatie Vereenvoudiging van de administratieve opvolging voor de landbouwers bij de 
uitwisseling een een betere voorspelbaarheid van het grondgebondenheidscijfer. 

Uitvoering De maatregel zal worden uitgevoerd op basis van de gegevens van het GBCS, de 
gegevens van REQUASUD voor mestanalyse, de fiches van ARSIA en de 
overdrachtmeldingen van mest. Er moeten computertoepassingen worden voorzien 
om het administratieve toezicht op de uitwisselingen te vereenvoudigen voor de 
exploitanten.  

Stappen Voorlopige planning 

1 Simulatie van het grondgebondenheidscijfer voor elke 
landbouwer met bijpassende hoeveelheid dierlijke mest die 
moet worden geëxporteerd/kan worden geïmporteerd. 
Ontwikkeling van IT-toepassingen 

2016 

Operator DGO3 

Geassocieerde 
partners 

Professionele landbouworganisaties, NitraWal, REQUASUD, waterproducenten, 
universiteiten. 

Verwachte impact Daling van het organisch stikstof dat is geconcentreerd in bepaalde zones 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten Investeringen voor de IT-ontwikkeling: € 65.000 (lopend, afgerond in 2015). Daarna 
geen kosten meer. 

Financieringsbron Algemeen uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

 

  


