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Afzet van eigen dierlijke mest op eigen perceel: met erkend mestvoerder of niet? 
 
Ik wil eigen vloeibare dierlijke mest 
voeren op eigen perceel in 2020 
 

Mijn perceel ligt in 

op mijn perceel staat  GT0 of GT1 GT2 of GT3 
- een blijvende teelt of 

gras 
 - door mezelf 

- door loonwerker (niet 
erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

- door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

- overige teelten tot en met 31 juli - door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

- door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

 vanaf 1 
augustus 

- door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

- door erkende mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS* 

Ik wil eigen vaste dierlijke mest voeren  
op eigen perceel in 2020 

Mijn perceel ligt in 

op mijn perceel staat   GT0 of GT1 GT2 of GT3 
om het even welke 
teelt 

 - door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

- door mezelf 
- door loonwerker (niet 

erkend als mestvoerder) 
zonder AGR-GPS 

- door erkend mestvoerder 
met MAD en AGR-GPS 

 
* Bij een vrijstelling is erkend mestvoerder met MAD en AGR-GPS niet verplicht  
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Burenregeling voor vervoer van dierlijke mest: met of zonder AGR-GPS? 

Burenregeling voor vervoer van dierlijke mest door de aanbieder of afnemer in 2020 
 
Vloeibare 
mest 

afnemer heeft 
enkel  

 blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS app 
 

percelen in 
GT0 en GT1 

  vanaf 1 augustus burenregeling zonder AGR-GPS app 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS app 
 

    vanaf 1 augustus burenregeling zonder AGR-GPS app          
 

 afnemer heeft 
minstens  

naar een perceel  
in GT0 of GT1 

blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app 

 één perceel in 
GT2 of GT3 

 
 vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app 
 

    vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app 
 

  naar een perceel 
in GT2 of GT3 

blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app 

  
 

 vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app 
 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app 
 

    vanaf 1 augustus erkend mestvoerder met MAD en AGR-GPS (burenregeling mag 
niet)* 

Vaste 
mest 

 naar een perceel 
in GT0, GT1, GT2  

alle teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app 
  

 of GT3  vanaf 1 augustus burenregeling zonder AGR-GPS-app 
 

 
* Bij een vrijstelling is erkend mestvoerder met MAD en AGR-GPS niet verplicht   
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Burenregeling voor vervoer van dierlijke mest naar en van mestverwerking: met of zonder AGR-GPS? 

Burenregeling voor vervoer van dierlijke mest naar en van mestverwerking in 2020 
 
Vervoer naar 
mestverwerking 

burenregeling zonder AGR-GPS app met voor- en namelden 

Vervoer van 
effluent  

afnemer heeft enkel 
percelen  

 blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS app met voor- en 
namelden 

naar afnemer in GT0 en GT1   vanaf 1 augustus burenregeling zonder AGR-GPS app met voor- en 
namelden 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS app met voor- en 
namelden 

    vanaf 1 augustus burenregeling zonder AGR-GPS app met voor- en 
namelden          

 afnemer heeft 
minstens één  

naar een 
perceel  

blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

 perceel in GT2 of GT3 in GT0 of GT1  vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

    vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

  naar een 
perceel  

blijvende teelt, 
gras 

tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

  in GT2 of GT3  vanaf 1 augustus burenregeling met AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

   overige teelten tot en met 31 juli burenregeling zonder AGR-GPS-app met voor- en 
namelden 

    vanaf 1 augustus erkend mestvoerder met MAD en AGR-GPS 
(burenregeling mag niet)* 

 
* Bij een vrijstelling is erkend mestvoerder met MAD en AGR-GPS niet verplicht  
 


