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OPSLAGPLAATSEN VOOR MENGMEST 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 

"Verdacht van inbreuken op artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne van 1 juni 1995 (B.S., 29/09/1995), VLAREM II." 
 
Art. 5.9.2.3.  
§ 1. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit, dient de inrichting met mengmest te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen met een 
totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode 
van 6 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stal(len) 
kunnen worden gehouden. 
Ten laatste op 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 
maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan. Het benodigde volume dient berekend op basis van de 
richtlijnen voor opslagcapaciteit voor mest vermeld in bijlage 5.28, hoofdstuk 7. 
Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant van de inrichting aantoont 
op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de 
voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt opgebracht. 
 
§ 2. De bodem, de wanden en de kanaalverbindingen met stallen of andere opslagruimten dienen gebouwd uit 
duurzame en degelijke materialen volgens de regels van goed vakmanschap zoals vermeld in bijlage 5.28, 
hoofdstuk 1 of 2 bij dit besluit, onder de controle van een architekt, een ingenieur-architect, een burgerlijk 
bouwkundig ingenieur, een industrieel ingenieur bouwkunde, een landbouwkundig ingenieur of een bio-
ingenieur derwijze dat de hinder voor het leefmilieu wordt voorkomen of beperkt tot de normale burenlast. 
 
In afwijking van voorgaande bepaling, is het voor bestaande inrichtingen ook toegelaten dat de bij de 
inrichting opgerichte opslagplaatsen van mengmest voldoen aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 5.28, 
hoofdstuk 3 (foliebassins en mestzakken). 
Opslagplaatsen voor mengmest kunnen ondergronds of gelijk aan of boven de belendende grond worden 
gebouwd. 
 
§ 3. Het is verboden opslagplaatsen voor mengmest te voorzien van overstorten of afleidingskanalen naar een 
oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige afvoerweg voor regenwater of naar een 
verliesput. 
 
§ 4. Opslagplaatsen gelegen buiten de stallen zijn, de noodzakelijke ontluchtingspijpen uitgezonderd, 
afgesloten van de buitenlucht. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluenten met een laag 
gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of 
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mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de omgevingsvergunning voor de exploitatie 
van de ingedeelde inrichting of activiteit. 

§ 5. 
1° Ingeval van een mestkelder dienen de zuig- en vulleidingen voor het ledigen en (eventueel) vullen van de 

mengmestkelder evenals de noodzakelijke openingen voor het mengen van de inhoud van de 
mengmestkelder buiten de stal gelegen te zijn. Er moet een mestdichte voorziening zijn om gemorste 
mengmest op te vangen tijdens het vullen en/of lossen. Een mengmestkelder moet zodanig zijn uitgevoerd 
dat er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die volledig van de buitenlucht zijn afgesloten. 

2° Ingeval van een ander type van mengmestopslagplaats dient ter plaatse van de vul- en zuigleiding een 
mestdichte morsput van tenminste 125 l. aanwezig te zijn; leidingen en afsluiters die niet op een vorstvrije 
diepte zijn aangelegd, moeten tegen bevriezen worden beschermd; in een vul- of aftapleiding die onder 
druk staat van de inhoud van de opslagplaats moeten tenminste twee afsluiters aanwezig zijn; de buitenste 
afsluiter moet met een veiligheidsslot kunnen worden afgesloten; in de leidingen waarin hevelwerking kan 
optreden moeten afsluiters en ontluchtingsvoorzieningen zijn aangebracht. 

§ 6. Binnen een waterwingebied en/of de beschermingszones type I, II of III mogen enkel mengmestkelders 
met bodem en opstaande muren uit gewapend beton, overeenkomstig de huidige Belgische en/of Europese 
normen en voorschriften of mestsilo's, worden geëxploiteerd. In geval van het gebruik van andere materialen 
dient de degelijkheid van de voorgestelde uitvoering door een deskundige studie te worden aangetoond. Deze 
studie wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

 
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. 16.6.1. § 1. 
 
Elke opzettelijke of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde schending van de door deze titel 
gehandhaafde milieuvoorschriftenis strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met 
een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een van die straffen. 
 
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 
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 
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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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