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GEEN VOORAFGAANDELIJKE MELDING VAN EEN OVEREENKOMST 
BURENREGELING AAN DE MESTBANK 

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. 49 §1  
Artikel 48 is niet van toepassing op het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen voor zover tegelijk 
aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 
1° de oorsprong en de bestemming van het vervoer zijn gelegen binnen het grondgebied van het Vlaams 
Gewest; 
2° het vervoer gebeurt door een mestvoerder die noch door de Mestbank erkend is, noch in opdracht rijdt van 
een erkend mestvoerder; 
3° het vervoer behoort tot één van de volgende types: 
a)…; 
b) het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een opslag van een andere 
exploitatie, op voorwaarde dat beide exploitaties deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en dit bedrijf maximaal 
drie verschillende exploitaties heeft;c) het vervoer van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie gelegen 
in een bepaalde gemeente naar een andere exploitatie, die gelegen is in dezelfde gemeente of in een 
aangrenzende gemeente; 
d) het vervoer van champost geproduceerd op een uitbating gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie die gelegen is in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente; 
e) het vervoer van spuistroom geproduceerd op een exploitatie gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie die gelegen is in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente; 
f) vervoer van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
verwerkingseenheid gelegen in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij 
aankomst op de verwerkingseenheid gewogen wordt, 
g) vervoer van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie gelegen in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij vertrek 
op de verwerkingseenheid gewogen wordt.  
 
In de gevallen vermeld in het eerste lid, b), c), d), e), f), en g), dient tevens te worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden : 
1° het verhandelen van dierlijke mest of spuistroom heeft vooraf het voorwerp uitgemaakt van een 
schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen. De Vlaamse Regering stelt de inhoud van die 
overeenkomst vast; 
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2° deze schriftelijke overeenkomst werd voorafgaandelijk aan het vervoer bij de Mestbank geregistreerd via de 
door de Mestbank ter beschikking gestelde internetapplicatie; 
3° tijdens elk vervoer legt de bestuurder van het transportmiddel het bewijs van de registratie, vermeld in 
punt 2°, op eenvoudig verzoek van de met toezicht belaste ambtenaar voor; 
4° indien de overeenkomst niet of niet volledig wordt uitgevoerd, dient dit steeds te worden gemeld aan de 
Mestbank; 
5° het vervoer gebeurt door de aanbieder of de afnemer met een trekkend voertuig waarvan hij eigenaar is. In 
geval van een transport van vloeibare dierlijke mest, is het trekkend voertuig in kwestie uitgerust met een 
AGR-GPS-systeem. Tijdens elk transport van vloeibare dierlijke mest wordt het AGR-GPS-systeem gebruikt, 
zodat de traceerbaarheid van de betreffende transporten gewaarborgd is.; 
6° elk vervoer als vermeld in het eerste lid, f) en g), dat uitgevoerd wordt in het kader van de schriftelijke 
overeenkomst moet uiterlijk de dag voorafgaand aan het vervoer door de aanbieder of de afnemer aan de 
Mestbank gemeld worden; 
7° de schriftelijke overeenkomst vermeldt de periode gedurende dewelke het vervoer zal uitgevoerd worden. 
Deze periode is steeds gelegen binnen één kalenderjaar en is maximaal drie maanden lang. 
 
De Vlaamse Regering kan de types van vervoer als vermeld in het eerste lid, 3°, uitbreiden met het 
vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een andere exploitatie en 
bepaalt de voorwaarden die nageleefd moeten worden opdat dit type van vervoer niet uitgevoerd moet 
worden door een erkende mestvoerder. Voor dit type van vervoer zijn de beide exploitaties gelegen in 
dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente, tenzij de Vlaamse Regering een ander 
afstandscriterium bepaalt. De Vlaamse Regering kan deze uitbreiding beperken tot bepaalde soorten 
dierlijke mest of andere meststoffen. 
 

UITVOERINGSBESLUIT 

Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 februari 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van 
meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en 
wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006 (B.S. 
24.04.2013) 
 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 
(citeeropschrift: "de VLAREME van 28 oktober 2016")  
… 
5° burenregeling: een schriftelijke overeenkomst als vermeld in artikel 49, §1, tweede lid, 1°, van het 
Mestdecreet van 22 december 2006; 
… 
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Artikel 9.5.3.1.   

§ 1. De burenregeling vermeldt de volgende gegevens : 
1° de naam, de handtekening en ofwel het exploitantnummer, het exploitatienummer en het exploitatieadres, 
ofwel het uitbatingsnummer en het uitbatingsadres van de aanbieder van de dierlijke mest, de andere 
meststoffen ofde spuistroom; 
2° de naam, de handtekening en ofwel het exploitantnummer, het exploitatienummer en het exploitatieadres, 
ofwel het uitbatingsnummer en het uitbatingsadres van de afnemer van de dierlijke mest, de andere 
meststoffen of de spuistroom; 
3° de gemeente of gemeentes waar de dierlijke mest, de andere meststoffen of de spuistroom gelost zal 
worden; 
4° het kalenderjaar en de periode waarin de burenregeling uitgevoerd zal worden. Deze periode is steeds 
gelegen binnen één kalenderjaar; 
5° de aanduiding of het een transport van dierlijke mest, van andere meststoffen ofvan spuistroom betreft, 
evenals de vermelding van de hoeveelheid meststoffen, uitgedrukt in ton, in kg N en in kg P2O5, die vervoerd 
zal worden. Als het een transport van dierlijke mest betreft, wordt ook de soort dierlijke mest en de vorm van 
de dierlijke mest, vermeld. Als de dierlijke mest, de andere meststoffen of de spuistroom in verschillende 
gemeentes gelost zal worden, wordt er per gemeente aangeduid welke soort en welke hoeveelheid dierlijke 
mest, andere meststoffen of spuistroom er gelost zal worden. 

… 

 

Artikel 9.5.3.3.   

De burenregeling wordt opgemaakt in drie exemplaren. Eén exemplaar wordt hetzij per brief, hetzij door 
overhandiging aan de Mestbank tegen ontvangstbewijs, overgemaakt aan de Mestbank door de aanbieder als 
vermeld in artikel 9.5.3.1, § 1, eerste lid, 1°. Eén exemplaar wordt bewaard door de aanbieder, vermeld in 
artikel 9.5.3.1, § 1, eerste lid, 1°, en één exemplaar wordt bewaard door de afnemer, vermeld in artikel 9.5.3.1, 
§ 1, eerste lid, 2°. 
 
In afwijking van het eerste lid, kunnen burenregelingen ook per e-mail aan de Mestbank overgemaakt worden 
onder de volgende voorwaarden : 
1° de e-mail wordt verstuurd naar het door de Mestbank hiervoor ter beschikking gestelde e-mailadres; 
2° aan de e-mail is een ingescande versie van de burenregeling gevoegd; 
3° het origineel van de ingescande burenregeling wordt bewaard door de betrokken aanbieder, vermeld in 
artikel 9.5.3.1, § 1, eerste lid, 1° ; 
4° de overmaking is pas geldig nadat de Mestbank per e-mail de ontvangst van de overgemaakte 
burenregeling bevestigd heeft. 

Artikel 9.5.3.5.  
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De Mestbank registreert elke overgemaakte burenregeling en geeft er een uniek identificatienummer aan. Als 
de burenregeling betrekking heeft op verschillende mestsoorten of op dierlijke mest of spuistroom die in 
verschillende gemeentes gelost zal worden, kan er per mestsoort of per gemeente een afzonderlijk 
identificatienummer gegeven worden. 
 
De Mestbank maakt een bewijs van de registratie van de overgemaakte burenregeling, waarop het unieke 
identificatienummer of de unieke identificatienummers vermeld zijn, via een door de Mestbank ter 
beschikking gesteld internetloket over aan de aanbieder en de afnemer, vermeld in artikel 9.5.3.1, § 1, eerste 
lid, 1° en 2°. Tijdens elk vervoer in uitvoering van de overgemaakte burenregeling heeft de bestuurder van het 
transportmiddel een papieren of digitale versie van het door de Mestbank verzonden bewijs van de registratie 
van de overgemaakte burenregeling bij zich. De minister kan nadere regels vaststellen omtrent de 
modaliteiten van de digitale versie. 

VLAREME: 

Artikel 9.5.3.11. (01/01/2017- ...)  

In uitvoering van artikel 49, § 1, zesde lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, moet een transport 
van effluent vanuit een exploitatie naar een andere exploitatie, niet uitgevoerd worden door een erkende 
mestvoerder, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden : 
1° de voorwaarden als vermeld in artikel 49, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 
en in de artikelen 9.5.3.1 tot en met 9.5.3.5, 9.5.3.6, § 2, en 9.5.3.7 tot en met 9.5.3.9, zijn van 
overeenkomstige toepassing; 
2° op het moment dat een overeenkomst voor het transport van effluent, opgemaakt in toepassing van dit 
artikel, aan de Mestbank wordt gemeld is de hoeveelheid effluent, uitgedrukt in ton, die in deze 
overeenkomst is opgenomen, verhoogd met de hoeveelheid effluent die op basis van andere, reeds aan 
de Mestbank gemelde overeenkomsten, opgemaakt in toepassing van dit artikel, vanuit het betreffende 
bedrijf in het lopende en het voorgaande kalenderjaar afgevoerd is of zal worden, niet hoger dan de som 
van de hoeveelheid dierlijke mest uitgedrukt in ton, die vanuit hetzelfde bedrijf in het vorige kalenderjaar 
vervoerd werd naar een verwerkingseenheid, op basis van een of meerdere transportdocumenten als 
vermeld in de artikelen 47 tot en met 60 van het Mestdecreet van 22 december 2006; 
3° de transporten worden uitgevoerd tussen 15 februari en 31 augustus van een bepaald jaar; 
4° de samenstelling van de vervoerde meststoffen wordt bepaald op basis van een analyse, die op het 
moment van het transport maximaal drie maand oud is; 
5° het effluent was op de exploitatie van de aanbieder van de meststoffen, opgeslagen in een permanente 
mestopslag waarin geen andere stoffen dan effluent opgeslagen werden. In afwijking hiervan mag het 
effluent opgeslagen worden in een mestopslag waarin voorheen andere meststoffen opgeslagen werden, 
als de mestopslag, voordat er effluent in opgeslagen wordt, eerst volledig leeg is gemaakt; 
6° het betreft een transport van effluent vanuit een exploitatie naar landbouwgronden behorende tot een 
andere exploitatie, en waarbij de laadplaats en de losplaats gelegen zijn in dezelfde gemeente of in 
aangrenzende gemeentes; 
7° het effluent wordt onmiddellijk na het vervoer opgebracht op de percelen landbouwgrond; 
8° al het effluent dat op de exploitatie in het betrokken kalenderjaar aanwezig is, is afkomstig van dezelfde 
verwerkingseenheid. 
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De Mestbank kan een landbouwer opleggen om een transport van het type, als vermeld in het eerste lid, 
toch te laten uitvoeren door een erkende mestvoerder, als aan de betrokken landbouwer één of meerdere 
administratieve geldboetes of strafrechtelijke veroordelingen werden opgelegd wegens overtreding van 
één of meerdere bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten, als 
aan de betrokken landbouwer na een doorlichting, als vermeld in artikel 62 van het Mestdecreet van 22 
december 2006, één of meerdere maatregelen opgelegd werden of als de betrokken landbouwer 
betrokken geweest is bij een burenregeling, als vermeld in het eerste lid, waarbij de voorwaarden, vermeld 
in het eerste lid, niet nageleefd werden. De Mestbank brengt de betrokken landbouwer hiervan met een 
beveiligde zending op de hoogte. 

 
 
ADMINISTRATIEVE GELDBOETE VAN TOEPASSING OVEREENKOMSTIG 
BOVENVERNOEMD MESTDECREET VAN 22.12.2006 

Volgens artikel 4 is de Mestbank belast met het opleggen en innen van de administratieve geldboetes. 
 
Art. 63 
… 
§ 12 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 een zware overtreding 
op de in het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen bepalingen rond het vervoer en het gebruik 
van meststoffen begaat. 
De volgende personen begaan een zware 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: 
… 
7° de aanbieder en de afnemer van een vervoer als vermeld in artikel 49, § 1, eerste lid, b) tot en met g), 
waarvoor de in dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten vereiste documenten niet opgemaakt zijn of waarvoor 
de overeenkomst, vermeld in artikel 49, § 1, tweede lid, 1°, niet voorafgaandelijk aan het transport aan de 
Mestbank gemeld is; 
… 
Deze administratieve geldboete bedraagt 100 euro per vracht en per overtreding als vermeld in het tweede lid 
die werd begaan, met dien verstande dat: 
1° voor overtredingen vermeld in het tweede lid, 1°, 6° tot en met 9°, en 10°, a), 16°, 19° en 20° de 
administratieve geldboete 400 euro bedraagt per document 
2° de administratieve geldboete per transportdocument, begrensd wordt tot maximaal 400 euro. 
Bij herhaling van een overtreding binnen de vijf jaar na het opleggen van de administratieve geldboete, 
vermeld in deze paragraaf, wordt het bedrag van de administratieve geldboete, berekend overeenkomstig het 
derde en het vierde lid, verdubbeld. 
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