
§ 4. Toute personne en possession d’un dossier d’adoption d’un tiers, qui n’a pas remis ce dossier au Centre
flamand de l’Adoption après l’entrée en vigueur du présent décret, est passible d’une peine de prison d’un mois ou
d’une amende de 2,5 euros à 25 euros.

CHAPITRE 11. — Dispositions finales

Art. 28. Le décret du 15 juillet 2005 réglant l’adoption internationale d’enfants est abrogé.

Art. 29. Le Gouvernement flamand fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du
décret mentionné à l’article 28, au présent décret.

Art. 30. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le
1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

Note

(1) Session 2010-2011
Documents. — Proposition de décret : 1168 - N° 1.
Session 2011-2012
- Documents – Amendements : 1168 - N° 2.
- Rapport de l’audition : 1168 - N° 3.
- Rapport : 1168 - N° 4.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 11 janvier 2012.
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35205]N. 2012 — 704
10 FEBRUARI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde,

vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 14, § 1, tweede lid, en § 9, derde lid, vervangen bij decreet
van 6 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2011;
Gelet op advies 50.795/3 van de Raad van State, gegeven op 17 januari 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid,1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :

1° focusgebieden : de gebieden, die aangeduid zijn op de kaart, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is
gevoegd;

2° niet-focusgebieden : alle gebieden in Vlaanderen die geen focusgebied zijn;

3° niet-zandgronden : alle gronden die geen zandgrond zijn;

4° niet-zware kleigronden : alle gronden die geen zware kleigronden zijn;

5° maaigras : grasland dat alleen gemaaid wordt, met inbegrip van graszodenteelt;

6° niet-maaigras : grasland dat niet alleen gemaaid wordt;

7° bieten : voederbieten en suikerbieten;

8° overige teelten : elke teelt die geen maaigras, geen niet-maaigras, geen bieten, geen maïs, geen aardappelen of
geen specifieke teelt is.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zal jaarlijks, op basis van de evolutie van de
oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit de kaart, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is
gevoegd, wijzigen.

§ 2. Ter uitvoering van artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt voor het
kalenderjaar 2011 de nitraatresidudrempelwaarde bepaald :

1° op 90 kg N/ha voor de zandgronden waarop een specifieke teelt geteeld wordt;

2° op 88 kg N/ha voor de zandgronden waarop een niet-specifieke teelt die geen grasland is geteeld wordt;

3° op 90 kg N/ha voor de gronden die geen zandgronden zijn waarop geen grasland geteeld wordt;

4° op 70 kg N/ha voor de gronden die geen zware kleigronden zijn, waarop grasland dat alleen gemaaid wordt,
met inbegrip van graszodenteelt, geteeld wordt;

5° op 80 kg N/ha voor de gronden die geen zware kleigronden, zijn waarop grasland dat niet alleen gemaaid
wordt, geteeld wordt;

6° op 90 kg N/ha voor de zware kleigronden waarop grasland geteeld wordt;
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In afwijking van het eerste lid, 4° en 5°, wordt voor het kalenderjaar 2011, voor de gronden die geen zware
kleigronden zijn, die in niet-focusgebieden gelegen zijn en waarop grasland geteeld wordt, de nitraatresidudrempel-
waarde bepaald op 90 kg N/ha.

§ 3. Ter uitvoering van artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt in
focusgebieden de nitraatresidudrempelwaarde voor de kalenderjaren 2012 en 2013 vastgesteld :

1° op 70 kg N/ha voor de niet-zware kleigronden waarop maaigras geteeld wordt;

2° op 80 kg N/ha voor de zware kleigronden waarop maaigras geteeld wordt;

3° op 75 kg N/ha voor de niet-zware kleigronden waarop niet-maaigras geteeld wordt;

4° op 80 kg N/ha voor de zware kleigronden waarop niet-maaigras geteeld wordt;

5° op 70 kg N/ha voor de zandgronden waarop bieten geteeld worden;

6° op 75 kg N/ha voor de niet-zandgronden waarop bieten geteeld worden;

7° op 80 kg N/ha voor de zandgronden waarop maïs geteeld wordt;

8° op 85 kg N/ha voor de niet-zandgronden waarop maïs geteeld wordt;

9° op 85 kg N/ha voor de gronden waarop een specifieke teelt geteeld wordt of waarop aardappelen geteeld
worden;

10° op 75 kg N/ha voor de zandgronden waarop overige teelten geteeld worden;

11° op 80 kg N/ha voor de niet-zandgronden waarop overige teelten geteeld worden.

§ 4. Ter uitvoering van artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt in
focusgebieden de nitraatresidudrempelwaarde vanaf het kalenderjaar 2014 vastgesteld :

1° op 70 kg N/ha voor de niet-zware kleigronden waarop maaigras geteeld wordt;

2° op 80 kg N/ha voor de zware kleigronden waarop maaigras geteeld wordt;

3° op 70 kg N/ha voor de niet-zware kleigronden waarop niet-maaigras geteeld wordt;

4° op 80 kg N/ha voor de zware kleigronden waarop niet-maaigras geteeld wordt;

5° op 70 kg N/ha voor de gronden waarop bieten geteeld worden;

6° op 75 kg N/ha voor de zandgronden waarop maïs geteeld wordt;

7° op 80 kg N/ha voor de niet-zandgronden waarop maïs geteeld wordt;

8° op 85 kg N/ha voor de gronden waarop een specifieke teelt geteeld wordt of waarop aardappelen geteeld
worden;

9° op 70 kg N/ha voor de zandgronden waarop overige teelten geteeld worden;

10° op 80 kg N/ha voor de niet-zandgronden waarop overige teelten geteeld worden.

§ 5. Ter uitvoering van artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 wordt in
niet-focusgebieden de nitraatresidudrempelwaarde vanaf het kalenderjaar 2012 vastgesteld op 90 kg N/ha. In
afwijking daarvan wordt op zandgronden in niet-focusgebieden waarop bieten, maïs of overige teelten geteeld worden,
de nitraatresidudrempelwaarde vanaf het kalenderjaar 2012 vastgesteld op 88 kg N/ha.

§ 6. Op landbouwpercelen die voor een deel in focusgebied en voor een deel in niet-focusgebied liggen, wordt de
nitraatresidudrempelwaarde die van toepassing is op meer dan 50 % van het perceel, van toepassing op het volledige
perceel.

Art. 2. Voor het bepalen van de teelt of teelten die in een bepaald kalenderjaar op een perceel geteeld worden,
moeten de gegevens vermeld in de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers,
exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor dat bepaalde
kalenderjaar, worden gebruikt.

Als in een kalenderjaar op hetzelfde perceel verschillende teelten geteeld worden, wordt voor de vaststelling van
de nitraatresidudrempelwaarde en voor de toepassing van Y, als vermeld in artikel 14, § 5, vierde lid van het
Mestdecreet van 22 december 2006, en van Z, als vermeld in artikel 14, § 6, vierde lid van het Mestdecreet van
22 december 2006, rekening gehouden met de hoofdteelt die op dat perceel geteeld zal worden, tenzij de hoofdteelt in
dat kalenderjaar wordt gevolgd door een specifieke teelt of door de teelt van aardappelen. In dat geval wordt voor de
vaststelling van de nitraatresidudrempelwaarde die op dat perceel voor dat kalenderjaar van toepassing is, rekening
gehouden met de specifieke teelt of de teelt van aardappelen, die op dat perceel uitgevoerd zal worden.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2011.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 10 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
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Bijlage

Kaart met focusgebieden als vermeld in artikel 1
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de

nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006.
Brussel, 10 februari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35205]F. 2012 — 704

10 FEVRIER 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur seuil des résidus de nitrates,
visée à l’article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l’article 14, § 1er, alinéa deux, et § 9, alinéa trois,
remplacés par le décret du 6 mai 2011;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 13 décembre 2011;

Vu l’avis 50.795/3 du Conseil d’Etat, donné le 17 janvier 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par :

1° zones prioritaires : les zones désignées sur la carte, reprise en annexe jointe au présent arrêté;

2° zones non prioritaires : toutes les zones en Flandre qui ne sont pas de zone prioritaire;

3° sols non sablonneux : tous les sols qui ne sont pas de sol sablonneux;

4° sols non argileux lourds : tous les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd;

5° herbe de fauche : prairie qui est uniquement fauchée, y compris la culture de mottes d’herbe;

6° herbe non destinée à la fauche : prairie qui n’est pas uniquement fauchée;

7° betteraves : betteraves fourragères et betteraves sucrières;

8° autres cultures : toute culture n’étant pas de herbe de fauche, herbe non destinée à la fauche, betteraves, maïs,
pommes de terre ou de culture spécifique.

Le Ministre flamand ayant l’environnement et la politique des eaux dans ses attributions, modifiera annuellement,
sur la base de l’évolution de la qualité des eaux de surface et de la qualité des eaux souterraines, la carte reprise en
annexe jointe au présent arrêté.

§ 2. En exécution de l’article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, la valeur seuil
des résidus de nitrates est fixée comme suit pour l’année calendaire 2011 :

1° à 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture spécifique est cultivée;

2° à 88 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels une culture non spécifique qui n’est pas de prairie est
cultivée;

3° à 90 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol sablonneux, sur lesquels il n’est pas cultivé de prairie;

4° à 70 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, sur lesquels des prairies qui sont uniquement
fauchées, y compris la culture de mottes d’herbe, sont cultivées;

5° à 80 kg N/ha pour les sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, sur lesquels des prairies qui ne sont pas
uniquement fauchées, sont cultivées;

6° à 90 kg N/ha pour les sols sablonneux sur lesquels des prairies sont cultivées;

Par dérogation à l’alinéa premier, 4° et 5°, la valeur seuil des résidus de nitrates est fixée à 90 kg N/ha pour les
sols qui ne sont pas de sol argileux lourd, qui se situent dans des zones non prioritaires et sur lesquels des prairies sont
cultivées, pour l’année calendaire 2011.
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