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VERVOER VAN MESTSTOFFEN DOOR EEN ERKEND MESTVOERDER 
MET EEN NIET ERKENDE TREKKER / TRANSPORTCOMBINATIE 

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…  
 

UITVOERINGSBESLUIT 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 
(citeeropschrift: "de VLAREME van 28 oktober 2016") 
 
 
Artikel 9.4.4.4.  
§ 1. Als de erkenning wordt toegekend, wordt dat gemeld via een erkenningsbeslissing. In die 
erkenningsbeslissing worden alle transportmiddelen en alle tijdelijk verplaatsbare opslagen opgesomd 
waarvoor de erkenning geldt. 
 
 Een mestvoerder is slechts erkend voor de transportmiddelen en de tijdelijk verplaatsbare opslagen die 
vermeld zijn in de erkenningsbeslissing. 
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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; 
 ... 
 
 Als de erkende mestvoerder een rechtspersoon is, wordt de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 1°, 
nageleefd door de erkende mestvoerder zelf en door eenieder die juridisch aansprakelijk is voor de 
rechtspersoon of die een leidinggevende functie in de rechtspersoon bekleedt. 
 
 § 2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 1°, mag een erkende mestvoerder ook dierlijke mest of andere 
meststoffen transporteren met transportmiddelen waarvoor hij van de Mestbank de toestemming heeft 
verkregen om deze tijdelijk te gebruiken ter vervanging van een defect voertuig als vermeld in artikel 9.4.2.2. 
Bij een vervanging van een trekkend voertuig, staat de erkende mestvoerder die het betrokken trekkend 
voertuig tijdelijk gebruikt, op het mestafzetdocument vermeld als erkende mestvoerder en is hij ook 
verantwoordelijk voor het transport. 
 
 

1.1 STRAFBEPALING/ADMINISTRATIEVE GELDBOETE VAN TOEPASSING 
VOLGENS BOVENVERNOEMD MESTDECREET VAN 22.12.2006 

Volgens artikel 4 is de Mestbank belast met het opleggen en innen van volgende 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: 
 ... 
 18° de erkende mestvoerder die meststoffen vervoert in een voertuig dat niet opgenomen is in zijn erkenning; 
  
 In afwijking van het derde lid bedraagt de administratieve geldboete per vracht en per overtreding: 
 1° ... 
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 2° 800 euro voor de overtreding, vermeld in het tweede lid, 18°. 
 
 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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