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Toelichting Bemestingsplan voor alle landbouwers 

Waarom deze toelichting? 

Vanaf januari 2023 stellen alle landbouwbedrijven voor het begin van het groeiseizoen een 

bemestingsplan op. U doet dat elk jaar opnieuw en u heeft het plan voor 15 maart klaar. U 

bewaart het in uw eigen administratie. In het plan beschrijft u de gewasrotatie op de 

landbouwgrond en het geplande gebruik van mest. Daarbij gaat het om dierlijke mest en 

andere meststoffen met stikstof en fosfaat. In deze toelichting leest u de voorwaarden 

waaraan het bemestingsplan moet voldoen. 

Doel van het bemestingsplan 

Het is voor iedere landbouwer belangrijk om een bemestingsplan te maken. Het plan heeft 

twee doelen: 

• Met bewust bemesten zorgt u voor een goede landbouwpraktijk

Het is belangrijk dat u een goede planning maakt voor de inzet van mest. Dat geldt voor

dierlijke mest, maar ook voor aanvullend gebruik van kunstmest en andere meststoffen. U

stemt deze inzet zo goed mogelijk af op de gewasbehoefte.

• Vooraf zorgen dat uw bemesting past binnen de gebruiksnormen

Besef vooraf wat de gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat betekenen voor

de bemesting op uw bedrijf. En voor de aan- en afvoer van dierlijke mest.

Hoe stelt u uw bemestingsplan op? 

U maakt eerst een berekening van de bemesting die u in 2023 van plan bent. Dat doet u 

vanuit de landbouwkundige adviezen. Daarna bepaalt u of uw geplande bemesting past 

binnen de wettelijke gebruiksnormen. Komt u hoger uit dan de gebruiksnormen, dan past u 

het plan aan.  

In veel gevallen blijkt dat de landbouwkundige adviezen lager uitkomen dan de 

gebruiksnormen. Het is dan niet nodig de gebruiksnormen op te vullen. In andere gevallen 

blijken de landbouwkundige adviezen hoger uit te komen dan de gebruiksnormen. In dat 

geval kunt u op tijd uw bemesting aanpassen. Daarmee voorkomt u dat u over de 

gebruiksnormen heen gaat. 

Zelf maken of laten doen 

Het bemestingsplan is vooral een hulpmiddel voor u. Zorgt u ervoor dat het plan voor 15 

maart klaar is. U mag het zelf maken, maar u mag het ook uw adviseur laten doen.  

Vijf jaar bewaren 

U hoeft het bemestingsplan niet op te sturen. U bewaart het wel vijf jaar in uw 

bedrijfsadministratie. 
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Twee berekeningen 

Voor het bemestingsplan maakt u dus twee berekeningen: 

 

1. Een berekening van de geplande bemesting voor elk perceel vanuit de gewasbehoefte  

De geplande bemesting bepaalt u vanuit de landbouwkundige adviezen. U mag hierbij 

ook de bodemanalyses van uw bedrijf gebruiken. U dekt de gewasbehoefte met: 

• dierlijke mest van het bedrijf; 

• aangevoerde dierlijke mest; 

• andere organische meststoffen en kunstmest.  

U mag uw eigen gegevens gebruiken om te bepalen hoeveel mest u op uw eigen bedrijf 

produceert.  

 

Verder berekent u de werkzame stikstof uit toegepaste meststoffen. Dat doet u met 

werkingscoëfficiënten die volgens u zo goed mogelijk passen bij de praktijk op uw 

bedrijf. Het gaat immers om een landbouwkundige berekening. U berekent de geplande 

bemesting voor elk perceel apart. Daarna telt u alles op voor het gebruik op het hele 

bedrijf. 

 

2. Een berekening waarmee u controleert of de geplande bemesting past binnen de 

gebruiksnormen. En of u genoeg mest laat afvoeren  

Bij deze berekening werkt u met de normen en forfaits uit de wet. Bijvoorbeeld met de 

werkingscoëfficiënten uit de wet voor de stikstofwerking van dierlijke mest. U controleert 

alleen voor het hele bedrijf of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen.  

 

Onderdelen van het bemestingsplan 

Het bemestingsplan is vormvrij. Het bestaat uit de twee genoemde berekeningen.  

 

Voor de berekening van de geplande bemesting neemt u in elk geval de volgende 

hoeveelheden mest op: 

• Beginvoorraad  

• Aanvoer  

• Productie  

• Afvoer  

• Eindvoorraad  

Alle hoeveelheden geeft u op in kilogram stikstof en fosfaat per ton mest.  

 

Of de geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen, berekent u volgens de regels uit 

de wet. Hoe u dat doet, leest u in de brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit? 
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https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/11/Hoeveel%20mest%20uitrijden%20hoe%20rekent%20u%20dat%20uit%2028-11-19%20v1.pdf
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