
  

 
 

Vereniging tot behoud van Boer en Milieu 
 
 
Voorwaarden vrijstelling bovengrondse mestaanwending * 
in 2020 (zie ook www.rvo.nl >vrijstelling-bovengrond-uitrijden) 
 

1: ≥85% landbouwgrond bestaat uit productiegrasland en of beheers grasland in 

2019 en in 2020: 

Aantoonbaar via o.a. KLW  

  

 

2: Kunstmestgift ≤100 kg N per ha. grasland in 2019 en in 2020 

(N kunstmest aanvoer per ha – mutatie kunstmest per ha)  x ha totaal opp.  /  ha grasland 

totaal  

Aantoonbaar via o.a. KLW    

 

 

3: Bedrijfsstikstofoverschot ≤100 kg N per ha in 2019 (LET OP was ≤ 125 kg N/ha 

over 2018): 

Bedrijfsoverschot = Aanvoer - mutaties - afvoer – depositie – vlinderbloemigen – 

mineralisatie        

Aantoonbaar via o.a. KLW  

 

4: melkproductie ≤ 14.000 kg per ha, of > 14.000 zonder verplichte mestafzet bij 

bedrijfsspecifieke- of forfaitaire gebruiksnorm in 2019  

Aantoonbaar via o.a. KLW  

 

5: gemiddeld ureum in de periodes van 1-1-2019 t/m 31-3-2019 en van 1-12-2019 

t/m 31-12-2019 = < 21 mg per 100 g melk in 2019. 

Aantoonbaar via jaarafrekening melkfabriek 

 

6: Beweiding voorwaarden in 2019 en in 2020:  

Beweiding melkkoeien (100) ≥ 150 dagen en 6 uren per jaar (15/3 t/m 30/11)  

Beweiding kalfkoeien (100)  ≥ 24 uur/dag tot 3 weken voor kalfdatum (1/5 t/m 30/9) 

Beweiding jongvee 1-2 jaar (102) ≥ 150 dagen en 24 uur per dag (15/3 t/m 30/11) 

Beweiding zoogkoeien (120) ≥ 150 dagen en 24 uur per dag (15/3 t/m 30/11)  

Beweiding jongvee ½-1 jaar (101) ≥ 24 uur per dag van 1/6 t/m 31/8 

(Let op: weidegangkalender bijhouden verplicht, mag niet langer dan 1 week achter lopen) 

 

 

7: Indien mestaanvoer voor bouwland mag dit alleen runderdrijfmest of vaste 

runderstalmest zijn geweest en mag deze niet bovengronds worden aangewend. 

Aantoonbaar via o.a. KLW  

 

8: Alleen op eigen grasland mag bovengronds worden gereden. 

Waarneming 

 

9: Aanwending moet 2 meter uit insteek van watergang zijn!  

Waarneming 

 

10: LET OP: Aanmelden bij www.mijn.rvo.nl vanaf 1 januari 2020 tot 1 februari 

2020. Aanmeldingsbewijs (ontvangstbevestiging) kunnen laten zien bij controle! 

 
 
*Uit De Staatscourant 2019, nr. 9387 van 18 februari 2019  

http://www.rvo.nl/
http://www.mijn.rvo.nl/

