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FOUTIEF VERZENDDOCUMENT (AFNEMER) 

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. 48  
§ 2 Voor elk vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen moet de erkende mestvoerder een 
mestafzetdocument, waarvan de inhoud, de vorm en het gebruik door de Vlaamse Regering worden bepaald, 
opmaken. 
… 
 
Art. 60. § 1. In afwijking van artikel 48, kunnen aanbieders van bepaalde meststoffen, een aanvraag indienen 
bij de Mestbank, om voor het vervoer van bepaalde meststoffen geen beroep te moeten doen op een erkende 
mestvoerder. 
 
Voor elk vervoer als vermeld in het eerste lid moet de aanbieder van de meststoffen een verzenddocument, 
waarvan de inhoud, de vorm en het gebruik door de Vlaamse Regering worden vastgesteld, opmaken. 
 
Dit verzenddocument, dat bestaat uit drie luiken, dient het transport steeds te vergezellen. Elk luik moet door 
elk van de bij het vervoer betrokken partijen ondertekend worden. Uiterlijk zestig dagen na de datum van 
vervoer, moet een ondertekend luik van het verzenddocument aanwezig zijn bij elk van de drie bij het vervoer 
betrokken partijen, zijnde de aanbieder van de meststoffen, de afnemer van de meststoffen en de 
mestvoerder. 
 
De regeling, vermeld in dit artikel, kan enkel gebruikt worden door aanbieders van meststoffen die daartoe 
door de Mestbank erkend zijn. 
… 
§ 2. Elk vervoer als vermeld in § 1 moet vooraf, door de aanbieder van de meststoffen, aan de Mestbank 
worden gemeld, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. Behoudens uitdrukkelijke 
afmelding, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket, door de aanbieder van de 
meststoffen, moet elk gemeld transport ook effectief worden uitgevoerd. 
 
Elk vervoer als vermeld in § 1 moet uiterlijk de zevende dag volgend op de dag waarop het transport 
plaatsvond, nagemeld worden, door de aanbieder van de meststoffen, via het door de Mestbank ter 
beschikking gestelde internetloket. 
… 
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UITVOERINGSBESLUIT 

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 
december 2006 (B.S. 10.02.2017) 
 
Art. 9.5.9.1. Ter uitvoering van artikel 60 van het Mestdecreet van 22 december 2006, moeten de volgende 
meststoffen niet vervoerd worden door erkende mestvoerders: 
1°  gehygiëniseerde producten, die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a)  bewerkt of verwerkt zijn in een installatie die over een erkenning in het kader van verordening 
nr. 1069/2009 beschikt; 

b) in de installatie, vermeld in punt a), een thermische behandeling hebben ondergaan van 
minimaal 1 uur op 70 °C of een gelijkaardig, in het kader van verordening nr. 1069/2009 
goedgekeurd procedé; 

c)  afgezet worden buiten het Vlaamse Gewest of in tuinen, parken of plantsoenen; 
2°  champosten gedroogde andere meststoffen afkomstig van een vergistingsinstallatie, op voorwaarde 

dat deze meststoffen afgezet worden buiten het Vlaamse Gewest of in tuinen, parken of plantsoenen; 
3°  schuimaarde, champignonsubstraat, GFT-compost en groencompost. 
 
Art. 9.5.9.2. §1. De aanbieder van de meststoffen, vermeld in artikel 9.5.9.1, die deze meststoffen niet wil 
laten vervoeren door erkende mestvoerders, vraagt een erkenning aan als erkend verzender. 
… 
 
Art. 9.5.9.18. §1. De erkende verzender die in uitvoering van zijn erkenning meststoffen als vermeld in artikel 
9.5.9.1, wil laten transporteren, meldt voorafgaandelijk aan elk transport de volgende gegevens via het door 
de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket: 
1°  de soort, de vorm en de meststoffencode van de dierlijke mest of andere meststoffen die vervoerd 

worden; 
2°  de hoeveelheid dierlijke mest of andere meststoffen die vervoerd wordt, uitgedrukt in ton, in kg P2O5 

en in kg N; 
3°  de identificatiegegevens van de afnemer van de meststoffen, namelijk: 

a)  de naam en het adres van de afnemer van de meststoffen; 
b)  ofwel het exploitatienummer en het exploitantnummer van de afnemer van de meststoffen, 

ofwel het uitbatingsnummer van de afnemer van de meststoffen 
4°  de naam en het adres van de transportfirma die het transport zal uitvoeren, evenals de nummerplaat 

van het transportmiddel waarmee het transport uitgevoerd zal worden; 
5° de datum van het vervoer; 
6°  de gemeentes van de laad- en losplaats; 
7°  de aard van de bestemming van de vervoerde meststoffen. 
… 
Art. 9.5.9.19. §1. De erkende verzender die een transport van dierlijke mest of andere meststoffen wil melden, 
vult de gegevens, vermeld in artikel 9.5.9.18, §1, in op het via het internetloket ter beschikking gestelde 
meldingsformulier en verzendt het volledig ingevulde meldingsformulier vervolgens via het internetloket. 
… 
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Art. 9.5.9.20. Als het meldingsformulier, vermeld in artikel 9.5.9.19, succesvol verzonden is, creëert het 
internetloket automatisch het bijbehorende verzenddocument. Voor elke melding wordt slechts één 
verzenddocument gecreëerd, dat betrekking heeft op één vracht. In afwijking hiervan heeft het 
verzenddocument dat hoort bij een melding als vermeld in artikel 9.5.9.18, §3, tweede lid, betrekking op 
meerdere vrachten. 
 

Tijdens het transport is een papieren of digitale versie van het verzenddocument in het 
transportvoertuig aanwezig. Het verzenddocument wordt getoond op elk verzoek van een met toezicht belast 
personeelslid of van een officier van de gerechtelijke politie. 
… 
 
Art. 9.5.9.24. De erkende verzender meldt het transport uiterlijk de zevende dag die volgt op de dag waarop 
het transport plaatsvond, na via het internetloket. Bij die namelding vermeldt hij de reëel vervoerde 
hoeveelheid meststoffen, uitgedrukt in ton, in kg P2O5 en in kg N, vermeld in artikel 9.5.9.21. 
 

STRAFBEPALING/ADMINISTRATIEVE GELDBOETE VAN TOEPASSING 
VOLGENS BOVENVERNOEMD MESTDECREET VAN 22.12.2006 

Volgens artikel 4 is de Mestbank belast met het opleggen en innen van volgende administratieve geldboetes. 
 
Art. 63  
… 
§ 13 Onverminderd de bepalingen van artikel 71 en 72 wordt een administratieve geldboete opgelegd aan 
eenieder die hetzij als aanbieder, hetzij als ontvanger, hetzij als vervoerder, hetzij als AGR-GPS-dienstverlener, 
hetzij in enige andere hoedanigheid betrokken is bij een transport van meststoffen, en die in deze 
hoedanigheid een lichte overtreding op de in het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen 
bepalingen rond het vervoer en het gebruik van meststoffen begaat. 
 
Elke overtreding op de in het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen bepalingen rond het 
vervoer en het gebruik van meststoffen, die niet vermeld is in paragraaf 12, tweede lid, wordt als een lichte 
overtreding op de in het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen bepalingen rond het vervoer en 
het gebruik van meststoffen als vermeld in het eerste lid, beschouwd. 
 
Deze administratieve geldboete bedraagt 50 euro per vracht en per overtreding als vermeld in het eerste lid 
die werd begaan, met dien verstande dat de administratieve geldboete per transportdocument, begrensd 
wordt tot maximaal 200 euro. 
 
Bij herhaling van een overtreding binnen de twee jaar na het opleggen van de administratieve geldboete, 
vermeld in deze paragraaf, wordt het bedrag van de administratieve geldboete, berekend overeenkomstig het 
derde lid, verdubbeld. 
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