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De volgende gegevens moeten vermeld worden op het analyserapport: 

 

1 ALGEMEEN: 

 

a. Briefpapier van het laboratorium met minimaal vermelding van naam, adres, telefoon, 

fax, e-mail 

b. Uniek rapportnummer 

c. Uniek nummer monster en nummer monster toegekend door de mestbank (indien van 

toepassing) 

d. Detailnummer of nummer van de beheersovereenkomst (indien van toepassing) 

e. Datum van de analyse 

f. Datum verzending rapport 

g. Naam en handtekening van de verantwoordelijke laboratorium (mag eventueel digitaal) 

h. Naam en adres van degene aan wie het rapport bezorgd wordt 

 

 

2 BETREFFENDE DE MONSTERNAME: 

 

a. Naam van de monsternemer. Indien het laboratorium specifieke identificatienummers 

hanteren voor hun monsternemers, worden die eveneens op het verslag vermeld. 

b. Indien het monster niet genomen werd door een monsternemer verbonden aan het 

laboratorium, moet dat uitdrukkelijk vermeld worden op het analyserapport.  

c. Datum van de monstername 

d. Landbouwer aanwezig bij de monstername. (J/N) 

e. Perceel beteeld (J/N) 

f. Veen in ondergrond (J/N) 

g. Indien niet bemonsterd werd tot de vereiste diepte bepaald volgens BAM/deel 1/01 moet 

de exacte bemonsteringsdiepte gerapporteerd worden + reden 

 

Wanneer het een bodemmonstername betreft voor de bepaling van: 

a. de profielgemiddelde fosfaatverzadigingsgraad, het fosfaatbindend vermogen en het 

gehalte aan P-oxalaat in zure zandbodems (artikel 17, §5 en §6, van het Mestdecreet en 

besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2000 tot aanwijzing van de 

gebiedsgerichte verscherpingen als vermeld in artikel 15bis, 15quater, 15quinquies en 

17 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen 

de verontreiniging door meststoffen, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 29 april 2005) 

b. het nitraatresidu (artikel 14 en 15 van het Mestdecreet) 

c. het nitraatresidu in het kader van de beheersovereenkomsten water (artikel 58 9° van het 

ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten 

en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 

van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling) 

d. ammoniumstikstof, nitraatstikstof en organische koolstof met het oog op 

stikstofbemesting uit kunstmest na 1 september voor tuinbouwteelten (artikel 4 §4 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels 

rond tuinbouw ter uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de 

bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen – 

hierna het Tuinbouwbesluit te noemen) 

e. plantbeschikbare fosfor met het oog op het opbrengen van fosfaat uit kunstmest (artikel 

6 van het Tuinbouwbesluit) 
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f. het nitraatresidu en organische koolstof met het oog op het opbrengen van compost op 

percelen met een te laag koolstofgehalte (artikel 8 van het Tuinbouwbesluit). 

Moet het perceel eenduidig geïdentificeerd worden door de volgende gegevens op het 

verslag te vermelden:  

a. het landbouwernummer van de gebruiker van het perceel zoals gedefinieerd in het 

GBCS en 

b. het perceelsnummer van het betreffende perceel zoals gedefinieerd in het GBCS voor 

het jaar van monstername en zoals vermeld op de verzamelaanvraag van de betreffende 

landbouwer van het betreffende jaar OF de X-Y-coördinaten van het perceel. 

 


