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OPSLAGPLAATSEN VOOR VASTE DIERLIJKE MEST BUITEN DE STAL 

Permanente opslagplaatsen voor vaste mest buiten de stal op een ingedeelde inrichting zijn onderworpen aan 
een aantal basisregels. Dat om lozing van meststoffen te voorkomen en geurhinder naar de omgeving te 
beperken.  

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. 5.9.2.2. 
§ 1. Permanente opslagplaatsen van vaste dierlijke mest buiten de stal dienen voorzien te zijn van een vloer 
uitgevoerd in verhard materiaal. De vloer moet mestdicht zijn. Indien nodig dient de mestdichtheid verzekerd 
te worden door een mestbestendige afdichtingslaag.Deze opslagplaatsen moeten langs drie zijden omgeven 
zijn door mestdichte wanden van voldoende hoogte die aan dezelfde eisen voldoen als deze gesteld aan de 
vloer. De vierde zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van het drain- en regenwater uit deze 
permanente opslagplaats niet mogelijk is. 
 
§ 2. De vloer is zodanig uitgevoerd dat dunne mest en afvloeiwater worden opgevangen en verzameld in 
mestdichte, gesloten opslagruimten (aalputten).De plaatsing wordt zo gekozen dat het risico op 
verontreiniging van oppervlaktewater maximaal wordt beperkt. Tenzij anders vermeld in de 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt de de helling en de 
afvloeirichting van de vloer van de mestopslagplaats niet in de richting van oppervlaktewater georiënteerd. 
Die verplichting geldt alleen voor mestopslagplaatsen die na 1 juli 2016 vergund zijn. 
 
§ 3. De inplanting wordt zodanig gekozen dat geurhinder voor de omgeving wordt voorkomen of beperkt tot 
de normale burenlast. 
 
§ 4. Het is verboden opslagplaatsen voor vaste dierlijke mest en de bijhorende aalputten te voorzien van 
overstorten of afleidingskanalen naar een oppervlaktewater, een openbare riolering, een kunstmatige 
afvoerweg voor regenwater of naar een verliesput. 
 
§ 5. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit dient de inrichting, ingeval op de inrichting vaste dierlijke mest geproduceerd wordt, te beschikken 
over één of meer mestopslagplaatsen voor vaste dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om 
ten minste de hoeveelheid vaste dierlijke 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. 
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Ten laatste op 31 december 2011 wordt deze capaciteit op een hoeveelheid overeenstemmend met 9 
maanden gebracht voor dieren die steeds op stal staan. 
 
In afwijking van voorgaande bepalingen bedraagt voor stalmest de periode ten minste 3 maanden. 
 
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. 
 

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 
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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