MTR
Randvoorwaarden 2007
Om MTR-steun te krijgen moet de landbouwer sinds 2005 voldoen aan een
aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn vanaf 1 januari 2007 uitgebreid met
drie bijkomende randvoorwaarden (aangeduid in de onderstaande tabel met

).

Enkel de randvoorwaarden die bij niet-naleving aanleiding kunnen geven tot een korting op
de bedrijfstoeslag, de gekoppelde premies en de beheersovereenkomsten gesloten na 2007
worden vermeld. Naast deze randvoorwaarden gelden in kader van de opgesomde
wetgevingen nog andere voorwaarden. Deze voorwaarden moet men ook respecteren maar
het niet-naleven ervan zal geen aanleiding geven tot korting van de steun.
Voorbeeld
In de ruimten waar varkens worden gehouden moet de lichtintensiteit ten minste 40 lux bedragen
gedurende ten minste 8 uur per dag. Dit is een verplichting in kader van de welzijnswetgeving voor
varkens maar vormt geen randvoorwaarde in kader van MTR. Het niet naleven van deze voorwaarde
zal dus geen aanleiding geven tot een korting van de steun maar kan wel een sanctie als gevolg
hebben in kader van de welzijnswetgeving.

Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Grondwaterrichtlijn

Slibrichtlijn

Instandhouding natuurlijke vegetatie en kleine landschapselementen
- verbod of vergunningsplicht voor het wijzigen van natuurlijke vegetatie
of kleine landschapselementen
Bescherming van vogels
- verbod op het vangen en het doden van wilde vogels, het verstoren
van de nesten en het vernietigen van de eieren
Behoud van beschermde diersoorten
- verbod op het vangen en doden van de beschermde diersoorten van
communautair belang
Bescherming van de kwaliteit van het grondwater tegen verontreiniging
door gevaarlijke stoffen
- verbod of vergunningsplicht voor het lozen van gevaarlijke stoffen
Afdekken van boorgaten van verlaten grondwaterwinningen
Keuringsbewijs voor spuittoestellen
Reglementair gebruik van zuiveringsslib
- beschikken over het gebruikscertificaat en het vervoersdocument
- respecteren van de gebruiksdosis
- gebruik van rwzi-slib is verboden
Gebruiksvoorwaarden voor zuiveringsslib
- respecteren van de wachttermijnen (6 weken bij gebruik van
zuiveringsslib op weiland en voedergewassen, 10 maanden op
groenten en fruit)
Verbod op het gebruik en/of aanwezigheid van niet erkende
gewasbeschermingsmiddelen
Beschikken over een keuringsbewijs voor spuittoestellen
Verbod op het gebruik van bepaalde stoffen (hormonen)
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Nitraatrichtlijn

Richtlijn en
verorderningen voor
de identificatie en de
registratie van dieren

Voldoende opslagcapaciteit
- minimaal 6 maanden voor mengmest en 3 maanden voor stalmest
Voorwaarden voor de opslag van dierlijke mest
Een correcte mestbalans
- geen overschrijding van meer dan 20 %
Het uitrijverbod voor mest
Geen mestspreiding op drassige, ondergelopen, bevroren of
besneeuwde cultuurgrond
Geen mestspreiding in de nabijheid van een oppervlaktewater
Emissiearme aanwending van mest
Verbod op mestlozing
Bijhouden van een correct register met in- en uitgaande bewegingen
minstens wekelijks bijhouden
- gedurende ten minste drie jaar voor runderen, varkens, schapen en
geiten
Aanwezigheid van voorgeschreven oormerken voor runderen, varkens,
schapen en geiten
Aanwezigheid van een correct paspoort (enkel voor runderen)
Melding van correcte gegevens (enkel voor runderen)

Levensmiddelenverordening

BSEbestrijdingverordening

3 controlepunten op naleven traceerbaarheid en aansprakelijkheid van
voedingsmiddelen:
- register van inkomende en uitgaande produkten (zaaizaad,
sproeistoffen, meststoffen, diervoeders, diergeneesmiddelen, dieren) Dit
kan een klasseur zijn of een notaboekje met de leveringsbonnen of
facturen; minimale gegevens zijn de aard van het produkt, hoeveelheid,
datum levering, naam leverancier.
- diergeneesmiddelenregister
- register van gebruik van fytoproducten (register met naam product,
dosis, datum toediening, plaats toediening(perceel) en teelt), dit kan een
teeltfiche of notaboekje in spuitlokaal zijn, ook verplicht als de
bespuitingen gebeuren door loonwerker
Naleven algemene hygiënevoorschriften
Verbod om gevaarlijke levensmiddelen of gevaarlijke diervoeders op de
markt te brengen of te voederen
Het naleven van bepaalde regels betreffende de preventie, de bestrijding
en de uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (TSE)
- geen verwerkt dierlijk eiwit in diervoeders
- maatregelen naleven bij verdacht dier of bij vaststelling TSE
- geen dierlijke producten verkopen van verdachte dieren
Melding van elk verdacht dier aan bevoegde autoriteit
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MKZ-richtlijn

Melding van elk verdacht dier aan bevoegde autoriteit

Richtlijn vesiculaire
varkensziekte
Richtlijn Bluetongue
Behouden van de
landbouwgrond in
goede landbouw – en
milieuconditie

Bodemerosie
- op sterk erosiegevoelige percelen moet minstens één
erosiebestrijdingsmaatregel genomen worden; indien onderaan een
sterk erosiegevoelig perceel met een erosiegevoelig gewas een weide
gelegen is moet geen bijkomende maatregel meer genomen worden
(behoudens het niet onbedekt laten van de bodem)
- op matig erosiegevoelige percelen wordt een
erosiebestrijdingsmaatregel aanbevolen
Organische stof in de bodem en bodemstructuur
- adviesopvolging
- afhankelijk van het areaal aan akkerland zijn een vastgelegd aantal
analyseresultaten op koolstofgehalte en zuurtegraad verplicht opgelet,
elk analyseresultaat is 3 jaar geldig
- minder dan 10 ha: 0
- tussen 10 en 20 ha: 1
- tussen 20 en 30 ha: 2
- tussen 30 en 40 ha: 3

Permanent grasland
Richtlijn bescherming
kalveren
(kalveren zijn alle
runderen jonger dan
zes maanden!)

- tussen 40 en 60 ha: 4
- tussen 60 en 100 ha: 5
- meer dan 100 ha: 6

Verbod op het afbranden van stoppels
Minimaal onderhoud
- geen gebruik voor een winstgevend doel onverenigbaar met de
landbouw
- ingeval van onbebouwd akkerland inzaai voor 31 mei
- voorkomen van verspreiding van onkruid
- voorkomen van verstruiking met ongewenste vegetatie op graslanden
die niet meer in de bedrijfsvoering worden gebruikt
Iedere landbouwer moet zijn toegewezen referentieareaal blijvend
grasland in stand houden
Voorschriften voor de inrichting en uitrusting van stallen voor kalveren
- kalveren jonger dan twee weken moeten strooisel hebben;
- kalveren mogen niet aangebonden worden (uitzondering:
ten hoogste één uur tijdens het verstrekken van melk voor kalveren);
- kalveren in groepshuisvesting moeten over voldoende
vrije ruimte beschikken (bvb 1,5 m² per kalf > 150 kg)*;
- de breedte van elk individueel hok moet tenminste gelijk zijn aan de
schofthoogte van het kalf en de lengte moet minstens gelijk zijn aan 1,1
keer de lengte van het kalf*;
- noodvoorziening en een alarmsysteem bij kunstmatige ventilatie
* niet van toepassing op bedrijven met minder dan 6 kalveren en op
kalveren die door hun moeder gezoogd worden.
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Richtlijn bescherming
landbouwdieren
Richtlijn bescherming
varkens

Minimumnormen voor de bescherming van landbouwhuisdieren
- noodvoorziening en alarmsysteem bij kunstmatige ventilatie
- algemene goede verzorging van de dieren
Voor alle bedrijven
- varkens van meer dan 2 weken oud moeten permanent vers water
hebben (minstens één nippel per ruimte, alleen brij is niet voldoende);
- beren: vrije vloeroppervlakte van minstens 6 m² waarvan een deel
(groot genoeg om te liggen) bestaat uit dichte vloer, mat, stro, …
- vleesvarkens van meer dan 110 kg in groep gehouden: vrije vloerruimte
van ten minste 1 m²;
- het aanbinden van zeugen en gelten is verboden;
- bij kunstmatige ventilatie moet er een noodvoorziening en een
alarmsysteem zijn
Voor bedrijven na 1 januari 2003 in gebruik genomen/gebouwd/
verbouwd en voor alle bedrijven vanaf 1 januari 2013
- verplichte groepshuisvesting voor zeugen en gelten vanaf vier weken
na de inseminatie tot één week voor de verwachte werpdatum (tussen
dag 31 en dag 108) (niet voor bedrijven met minder dan 10 zeugen);
- voor zeugen
- vrije vloerruimte minimaal 2,25 m² per zeug (in groepen van
minder dan zes dieren is 2,5 m² nodig);
- 1,3 m² per zeug moet uit dichte vloer bestaan (= vloer met
maximaal 15 % openingen);
- voor gelten
- vrije vloerruimte minimaal 1,64 m² per zeug (in groepen van
minder dan zes dieren is 1,80 m² nodig);
- 0,95 m² per gelt moet uit dichte vloer bestaan (= vloer met
maximaal 15 % openingen);
- voor alle varkens los materiaal (‘speelgoed’, zoals stro, ketting, laken,
mat, …);
- bij betonnen roostervloeren een balkbreedte van minstens 8 cm en
spleetbreedte ten hoogste 2 cm voor gebruiksvarkens of 2,2 cm voor
zeugen en gelten (1,8 cm of 2 cm + fabricatiemarge);

Deze tabel werd opgesteld aan de hand van de volgende informatie
• Brochure Mid Term Review - de randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, brochure van
het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), afdeling Markt- en Inkomensbeheer (MIB).
• Studienamiddag Varkens en toeslagrechten? Randvoorwaarden dierenwelzijn van kracht op 1/1/2007,
Roeselare, 23 januari 2007
• Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen
• Koninklijk besluit van 23 januari 1998 betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen
• Koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren
Meer informatie :

Voor meer informatie kan u terecht bij Katrien Van Rompu, Inve België nv, tel.: +32/496.59.39.84,
k.van_rompu@inve.be
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