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AANWENDEN VAN MESTSTOFFEN OP HELLINGEN 

DECREET 

"Verdacht van inbreuken op artikelen van het Mestdecreet houdende de bescherming van water tegen de 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen van 22 december 2006 (B.S., 29/12/2006) en de 
uitvoeringsbesluiten." 
 
Art. 3.  
Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten gelden de opgenomen definities: 
 

§5. 20° Steile helling: landbouwgronden met een hellingsgraad van meer dan 8%; 
 
Art. 19.  
Op steile hellingen moeten meststoffen op de volgende wijze op of in de bodem gebracht worden: 
 

1° op beteelde steile hellingen is voor het op of in de bodem brengen van vloeibare dierlijke mest of 
vloeibare andere meststoffen, zode-injectie of mestinjectie verplicht; 
 
2° op niet-beteelde steile hellingen is voor het op of in de bodem brengen van dierlijke mest, andere 
meststoffen en kunstmest, mestinjectie of directe onderwerking in één werkgang verplicht.  
In afwijking hiervan moeten vaste dierlijke mest, vaste andere meststoffen en kunstmest in vaste vorm 
binnen het uur na de aanwending ondergewerkt worden. 
 
Het op of in de bodem brengen van meststoffen, met uitzondering van rechtstreekse uitscheiding door 
begrazing, is verboden op percelen landbouwgrond met een gemiddeld hellingsgraad hoger of gelijk 
aan 15 %. 

 

STRAFBEPALING VOLGENS HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET 

Volgens artikel 16.3.24 van het Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » is het 
parket belast met een eventuele strafrechtelijke vervolging. 
 
Art. 16.6.2 § 1.  
Wie opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem of 
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atmosfeer inbrengt of verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met 
een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen. 
 
Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met wettelijke voorschriften of in strijd met een 
vergunning, rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of 
stralingen in of op water, bodem of atmosfeer inbrengt of verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 100 euro tot 350.000 euro of met een van die straffen. 
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