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MESTAFZETDOCUMENT NIET AANWEZIG TIJDENS HET 
TRANSPORT (WEL GEMELD BIJ 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. 48  
 
§ 1 Het vervoer van dierlijke mest of van andere meststoffen mag enkel gebeuren door daartoe door de 
Mestbank erkende mestvoerders. 
 
§ 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. 
… 
 
§ 3 Elk vervoer door een erkende mestvoerder moet vooraf, door de erkende mestvoerder, aan de Mestbank 
worden gemeld, via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. … 
 
Voor elk vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen moet de erkend mestvoerder gebruik maken van 
een systeem van onlinepositiebepaling…  

UITVOERINGSBESLUIT 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 (de 
VLAREME van 28 oktober 2016) 
 
Artikel 9.5.1.4.   
... 
 
§ 2. Tijdens het transport is het mestafzetdocument, in papieren of digitale versie, in het transportvoertuig 
aanwezig Tijdens transporten die in overeenstemming met artikel 9.4.2.2 en 9.4.2.3 worden uitgevoerd met 
een transportmiddel dat niet AGR-GPS-compatibel is als vermeld in artikel 9.4.2.1, is een papieren versie van 
het mestafzetdocument vereist. Het mestafzetdocument wordt getoond op elk verzoek van een met toezicht 
belast personeelslid of van een officier van de gerechtelijke politie. 
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De minister kan nadere regels vaststellen omtrent de modaliteiten van de digitale versie. 

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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