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VERKEERDELIJK GEBRUIK VAN BURENREGELING - 
ERKEND MESTVOERDER RIJDT ZONDER MESTAFZETDOCUMENT 
EN ZONDER AGR-GPS 

(Bijv. als een erkende mestvoerder een niet-erkende trekker gebruikt.) 
 

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…  
… 
 
Art. 49 §1  
Artikel 48 is niet van toepassing op het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen voor zover tegelijk 
aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 
1° de oorsprong en de bestemming van het vervoer zijn gelegen binnen het grondgebied van het Vlaams 
Gewest; 
2° het vervoer gebeurt door een mestvoerder die noch door de Mestbank erkend is, noch in opdracht rijdt van 
een erkend mestvoerder; 
3° het vervoer behoort tot één van de volgende types: 
a)…; 
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b) het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een opslag van een andere 
exploitatie, op voorwaarde dat beide exploitaties deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en dit bedrijf maximaal 
drie verschillende exploitaties heeft; 
c) het vervoer van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
andere exploitatie, die gelegen is in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente; 
d) het vervoer van champost geproduceerd op een uitbating gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie die gelegen is in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente; 
e) het vervoer van spuistroom geproduceerd op een exploitatie gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie die gelegen is in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente; 
f) vervoer van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
verwerkingseenheid gelegen in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij 
aankomst op de verwerkingseenheid gewogen wordt, 
g) vervoer van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid gelegen in een bepaalde gemeente naar een 
exploitatie gelegen in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij vertrek 
op de verwerkingseenheid gewogen wordt.  
… 

UITVOERINGSBESLUIT 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 
(citeeropschrift: "de VLAREME van 28 oktober 2016")  
 
Art. 1.1.5 
… 
5° burenregeling: een schriftelijke overeenkomst als vermeld in artikel 49, §1, tweede lid, 1°, van het 
Mestdecreet van 22 december 2006; 
… 
 

Artikel 9.4.5.4.  

§ 1. Elke erkende mestvoerder leeft steeds de volgende voorwaarden na : 
1° dierlijke mest of andere meststoffen steeds transporteren met erkende transportmiddelen; 
2° de erkende mestvoerder waarvan het trekkend voertuig is opgenomen in de erkenningsbeslissing, staat 
steeds op het mestafzetdocument vermeld als erkende mestvoerder en is steeds verantwoordelijk voor het 
transport; 

… 
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Artikel 9.4.5.5.  

Het uitlenen, al dan niet mits betaling, van erkende transportmiddelen, andere dan trekkende voertuigen, aan 
niet erkende mestvoerders is niet toegestaan. 
 
Het uitlenen, al dan niet mits betaling, van erkende trekkende voertuigen, is niet toegestaan, ongeacht of de 
betrokken voertuigen uitgeleend worden aan erkende of aan niet erkende mestvoerders. 

 

Artikel 9.5.3.8.  

Het vervoer van dierlijke mest of spuistroom ter uitvoering van artikel 49 van het Mestdecreet van 22 
december 2006, gebeurt door een mestvoerder die niet betrokken is bij een erkenning als erkende 
mestvoerder. 
 
De volgende personen worden geacht betrokken te zijn bij een erkenning als erkende mestvoerder : 
1° de erkende mestvoerder zelf; 
2° als de erkende mestvoerder een rechtspersoon is, eenieder die juridisch aansprakelijk is voor de 
rechtspersoon of die een leidinggevende functie in de rechtspersoon bekleedt. 

 

ADMINISTRATIEVE GELDBOETE VAN TOEPASSING OVEREENKOMSTIG 
BOVENVERNOEMD MESTDECREET VAN 22.12.2006 

Volgens artikel 4 is de Mestbank belast met het opleggen en innen van de administratieve geldboetes. 
 
Art. 63  
… 
§ 12 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 een zware overtreding 
op de in het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten opgenomen bepalingen rond het vervoer en het gebruik 
van meststoffen begaat. 
De volgende personen begaan een zware 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: 
… 
6° de mestvoerder die meststoffen vervoert zonder dat de in dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten vereiste 
documenten opgemaakt zijn of zonder dat het transport voorafgaandelijk aan het transport aan de Mestbank 
gemeld is; 
… 
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10° de erkende mestvoerder die een transport uitvoert waarvoor een systeem van onlinepositiebepaling moet 
gebruikt worden en waarbij: 
a) hetzij geen systeem van onlinepositiebepaling gebruikt wordt; 
b) … 
… 
16° de aanbieder en de afnemer van een vervoer als vermeld in artikel 49, § 1, eerste lid, b) tot en met g), die 
meststoffen vervoeren of laten vervoeren met een trekkend voertuig waarvan noch de aanbieder, noch de 
afnemer, eigenaar is. 
… 
 
Deze administratieve geldboete bedraagt 100 euro per vracht en per overtreding als vermeld in het tweede lid 
die werd begaan, met dien verstande dat: 
1° voor overtredingen vermeld in het tweede lid, 1°, 6° tot en met 9°, en 10°, a), 16°, 19° en 20°de 
administratieve geldboete 400 euro bedraagt per document,  
2° de administratieve geldboete per transportdocument, begrensd wordt tot maximaal 400 euro. 
 
Bij herhaling van een overtreding binnen de vijf jaar na het opleggen van de administratieve geldboete, 
vermeld in deze paragraaf, wordt het bedrag van de administratieve geldboete, berekend overeenkomstig het 
derde en het vierde lid, verdubbeld. 
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