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UITRIJREGELING TYPE 1 MESTSTOFFEN  

DECREET 

"Verdacht van inbreuken op artikelen van het decreet 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. 3. 
Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten gelden de opgenomen definities: 
 

13°: Meststoffen type 1: stalmest, champost of traagwerkende meststof 
 
Art. 8.  
§ 1. Het op of in de bodem brengen van meststoffen type 1 op niet permanent overkapte landbouwgronden is 
verboden vanaf 1 november tot en met 15 januari. 
 
De hoeveelheid meststoffen type 1 die in een bepaald jaar opgebracht mag worden na 31 augustus is beperkt 
tot 50 kg werkzame stikstof per hectare. 

In afwijking van het eerste lid mogen meststoffen type 1 opgebracht worden vanaf 1 november tot en met 15 
januari, als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:  
1° de meststoffen worden opgebracht op een perceel waarop fruitbomen geteeld worden;  
2° de meststoffen worden pleksgewijs aangebracht rond de stam van de fruitbomen;  
3° de landbouwer meldt, voorafgaand aan het opbrengen van de meststoffen, via het door de Mestbank 

ter beschikking gestelde internetloket, dat hij gebruik wil maken van de afwijking, vermeld in dit lid, en 
vermeldt hierbij de perceelsnummers van de percelen waarvoor hij van de afwijking, vermeld in dit lid, 
gebruik wil maken. 

 
§ 5. Het op of in de bodem brengen van meststoffen is tevens verboden: 
1° op alle zon- en feestdagen. Deze verbodsbepaling geldt niet voor kunstmest; 
2° voor zonsopgang en na zonsondergang. 
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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. 16.6.2 § 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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