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1

NER: Verwerkingsplicht na overname NER Dv met 25% verwerking

Bij de vorige versie was EasyMAP als volgt aangepast:
“Sinds 1 januari 2018 is de omrekeningsfactor van 0.65 naar 0.64 gebracht.”

Aangezien de 0.64 of 0.65 afhangt van wanneer de plicht is overgenomen, is dit niet te programmeren.
Er is dan ook gekozen om altijd met 0.65 te rekenen, de strengste omrekeningsfactor.
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Tabblad dieren: Stalsysteem P 6.10 toegevoegd

Het stalsysteem P 6.10 werd toegevoegd in de nieuwe versie.
Anderzijds is er gekozen om de opdeling van de aangepaste systemen bv. P 4.3 nog niet in EasyMAP te
verwerken aangezien de N-verliezen nog niet gekend zijn. Deze zullen in de volgende VLAREME bekend
worden gemaakt en zodoende zullen deze dan ineens correct in EasyMAP verwerkt worden.
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Tabblad Grond

In MAP 5 wordt de afzetruimte aan fosfaat op de klasse 1 en 2 percelen bij gebruik van stalmest en/of
boerderijcompost verhoogd. Daarom blijft het nodig om de afzetruimte aan fosfaat van de klasse 1 &
2 percelen op te geven bij het tabblad grond. Hier wijzigt dus niets.
Aangezien dit in MAP 6 uitgebreid wordt voor alle percelen bij een circulair stalmestbedrijf is de tekst
echter aangepast.
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Tabblad mest: Focusbedrijf met maatregelen categorie 1-2-3 MAP 5

In MAP 5 was volgende van toepassing:
De status van je bedrijf bepaalde welke bijkomende maatregelen er genomen moesten worden op
jouw bedrijf. Zo moest bij een categorie 2 bedrijf elk vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen
onder de vorm van een burenregeling vanuit of naar een exploitatie die tot uw bedrijf behoort,
voorgemeld en nagemeld worden bij de Mestbank. Categorie 3 bedrijven mochten geen
burenregelingen afsluiten, hier moest alles via MAD.
EasyMAP was hier dan ook op afgestemd.
Echter sinds MAP 6 (24 mei 2019) geldt dit niet meer. Deze controle is dan ook uit EasyMAP
verdwenen.
Volgende tekst verschijnt bij het binnentrekken van de transporten:
Opgelet: tot 24 mei 2019 moesten de burenregelingen bij focus categorie 2 bedrijven voor- en
nagemeld worden en voor focus categorie 3 moest alles via GPS. Omwille van MAP 6 is deze
aftoetsing verwijderd en moet dit dus eigenhandig nagekeken worden.
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Tabblad mest: Groencompost en GFT

Bij het binnentrekken zal de werkingscoëfficiënt van groencompost en GFT standaard op 15% staan.
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Tabblad massabalans

Bij de massabalans van de varkens is er een kolom bijgemaakt: Biggen, zeugen, beren en andere
varkens > 110kg.
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Tussentijdse balans

Aangezien in MAP 6 de Mestbank ook tussentijdse balans gaat kunnen opmaken en opvolgen, hadden
we de bedoeling om dit in deze versie mee op te nemen.
Echter is de programmatie niet klaar en voorzien we deze aanpassing na de drukte van de
mestbankaangifte.
Streefdatum is om tegen 1 april tussentijdse balansen te kunnen maken.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel ons op 09 02 69 122 (Opgelet! Dit is een centraal betalend
nummer (75ct/minuut)).
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