
Keuze gewascode grasland en benutting betalingsrechten

Benutting betalings-
rechten?

Nee

JA

1   Of ingezaaid wegens herinzaaiplicht Natura 2000.
2    Niet de officiële benaming van gewascode.

3   Uitgesloten gronden
 > 50 bomen per ha.  Stroken langs gebouwen/kassen tot 1 m.
 Tuinen, speel/springweides, kinderboerderij.  Geluidswallen.
 Schouwpaden, bermen tot 3 m.  Percelen met zonnepanelen.
 Stroken langs verharde landingsbanen.  > 90 dagen voor niet-landbouw in gebruik.
 Onverharde landingsbanen.

Mogelijkheden gras- en bouwland voor de Meststoffenwet
Mogelijkheden?

Zie schema 7

4   Eigendom natuurbeherende organisatie (doel: natuur) en/of
     gronden met N-type (excl. N00.01).
5  Beslissingsbevoegdheid t.a.v. het gebruik ligt bij de gebruiker.
6    Percelen die zijn uitgesloten voor zowel beweiding en bemesting 
    tellen niet  mee voor derogatie.

7  SCHEMA

      Landbouwgrond
      5 m teeltvrije zone
      (Primaire) waterkering
      Natuurterrein
      Overige grond
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Uitscharen
P
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Ja (excl. zie 3)

8  Aangepaste normen, mede afhankelijk van het contract.

Dit schema geeft aan welke mestruimte geldt bij welke grond.

ComponentAgro B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op informatie uit dit schema. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen, of enige ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ComponentAgro B.V.

Dit schema geeft aan welke gewascode opgegeven moet worden en of er betalingsrechten benut kunnen 
worden.

Gebruiksnormen Derogatie Mestverwerking Grondgebondenheid Mestafvoer

START

Tenminste 5 jaar 
grasland? 1

JA

332 Overig natuur-
terrein 2

265 Blijvend grasland 
(ds/ha > 5 ton) 2

266 Tijdelijk grasland

Is de opbrengst 
> 5 ton ds/ha?

Landbouw-
activiteiten?  

(maaien/weiden)?

JA

NEE

Verruiging  
< 50%?

JA
331 Blijvend grasland 

(ds/ha < 5 ton) 2JA

NEENEE

NEE

START Hoofdfunctie
natuur? 4

NatuurterreinJA

NEE

Beschikkings-
macht? 5

5 m teeltvrije
zone langs 

waterlopen?
JA

5 m teeltvrije
zone 

Landbouwgrond 6

JA

NEE

(Primaire)
waterkering

(Primaire) 
waterkering?

NEE

JA

Overige grond
NEE
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