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UITRIJREGELING TYPE 2 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: 
 
§5 14° Meststoffen type 2: alle meststoffen andere dan meststoffen type 1 of type 3 
§6 16°/1 Niet-nitraatgevoelige teelt: een teelt als vermeld in artikel 124 van het ministerieel besluit van 3 april 
2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 
1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, met uitzondering van 
korrelmaïs; 
22° vanggewas: een groenbedekker uit de teeltenlijst, zoals van toepassing in het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, die niet-vlinderbloemig is, een mengsel van dergelijke groenbedekkers of een mengsel van 
gras en klaver. De Vlaamse Regering kan deze teeltenlijst wijzigen en nadere regels bepalen; 
§7 7° Zware kleigronden: al de landbouwgronden die gelegen zijn in de landbouwstreek Polders en de 
landbouwgronden gelegen in een door de Vlaamse Regering afgebakend gebied, waarvan de landbouwer 
aantoont dat deze vergelijkbare bodemkarakteristieken hebben. De Vlaamse Regering stelt nadere regels 
aangaande wat onder vergelijkbare bodemkarakteristieken wordt verstaan en aangaande de wijze waarop 
landbouwers uit het afgebakende gebied kunnen aantonen dat landbouwgronden vergelijkbare 
bodemkarakteristieken hebben. 
 
Art. 8.  
§2. Het op of in de bodem brengen van meststoffen type 2 op niet permanent overkapte landbouwgronden is 

verboden:  
1° op graslanden vanaf 15 augustus tot en met 15 februari;  
2° op akkers op zware kleigronden vanaf 16 oktober tot en met 15 februari. De hoeveelheid meststoffen 

type 2 die in een bepaald jaar na 31 augustus opgebracht wordt, is beperkt tot 100 kg werkzame 
stikstof per hectare;  

3° op andere percelen dan vermeld in punt 1° of punt 2°, vanaf 1 augustus tot en met 15 februari.  
Op akkers op zware kleigronden is het verboden om na de oogst van de hoofdteelt meststoffen type 2 
op te brengen, tenzij er na de oogst van de hoofdteelt en uiterlijk op 15 september een nateelt 
ingezaaid wordt.  
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In afwijking van het tweede lid moet, op akkers op zware kleigronden, als de meststoffen opgebracht 
worden na 31 augustus, uiterlijk de veertiende dag na het opbrengen van de meststoffen een nateelt 
ingezaaid worden of aanwezig zijn.  

 
Op andere percelen dan akkers op zware kleigronden is het verboden om na de oogst van de hoofdteelt 
meststoffen type 2 op te brengen, tenzij na de hoofdteelt en uiterlijk op 31 juli een nateelt ingezaaid 
wordt.  

 
In afwijking van het eerste lid, 3°, en het vierde lid is het toegelaten om op akkers op andere dan zware 
kleigronden na de oogst van een hoofdteelt die een niet-nitraatgevoelige teelt is meststoffen type 2 op te 
brengen tot en met 31 augustus op voorwaarde dat er uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid 
wordt en de opgebrachte dosis beperkt wordt tot 36 kg werkzame stikstof per hectare. 

 
§ 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. 
 
§ 8. Voor de toepassing van dit artikel wordt, op percelen met als hoofdteelt grasland, het scheuren van de 
hoofdteelt grasland beschouwd als het oogsten van de hoofdteelt. 
 
Voor de toepassing van dit artikel worden percelen grasland, waar het grasland geteeld wordt voor 
zaaizaadvermeerdering, als akkers beschouwd. 
 
Als, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, het inzaaien van een vanggewas vereist is, wordt het 
vanggewas minstens aangehouden voor de periode vermeld in artikel 14, § 3, tweede lid. 
 
Art. 14. 
§ 3. De landbouwer zorgt op al zijn tot het bedrijf behorende percelen landbouwgrond die niet gelegen zijn in 
gebiedstype 0, die geen zware kleigrond zijn, en waarvan de hoofdteelt uiterlijk op 31 augustus werd geoogst, 
dat er steeds uiterlijk op 15 september een vanggewas ingezaaid wordt behalve op de percelen waar een 
nateelt wordt ingezaaid. 
 
 Het vanggewas, vermeld in het eerste lid, wordt minstens tot de volgende data aangehouden: 
1° op de zware kleigronden: minstens aanhouden tot en met 15 oktober; 
2° op percelen gelegen in de landbouwstreek ‘de Leemstreek’, die geen zware kleigronden zijn: minstens 
aanhouden tot en met 30 november; 
3° op percelen, andere dan punten 1° en 2°: minstens aanhouden tot en met 31 januari van het volgende jaar. 
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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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