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De Mestbank en toezicht op het 
Mestdecreet

Vlaamse Landmaatschappij?
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Vlaamse Landmaatschappij? 

3 kernafdelingen
Platteland en Mestbeleid
Landinrichting en Grondenbank
Mestbank

2 regionale afdelingen
Regio oost

Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg

Regio west
Oost- en West-Vlaanderen 

De Mestbank?

Cel dossierbeheer
Cel 

bedrijfsdoorlichting 
Cel handhaving 

Aansturing regio West Aansturing centrale directie 
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Dossierbeheer 

Beheer en verwerking van de inkomende gegevens
Mestbankaangifte
Vervoer (erkenningen mestvoerders, burenregelingen,…)
Nutriëntenemissierechten (NER’s)
Staalnames (mest, bodem)
Identificatie (van Dept. Landbouw & Visserij) 

Erkenningen ikv 1069 verordening 
Kwaliteitsborging 

Bedrijfsdoorlichting

Selectie van te bezoeken bedrijven:
Risico-analyse: jaarlijks parameters bepalen (ervaring, accenten, …)
Relaties van bedrijven
Beperkt op vraag andere diensten

Administratieve evaluatie
Bedrijfsbezoek
Vaststellingsverslag
Wederwoord
Ev. opleggen maatregelen en/of sancties
Opvolging maatregelen
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Bedrijfsdoorlichting: gevolgen

Rechtstreeks
Aanpassing gegevens
Aanbevelingen
Maatregelen

Overmaken gegevens, staalname laten uitvoeren, aanpassing 
bedrijfsvoering,…

Sancties

Onrechtstreeks: als correcties, maatregelen of sancties zijn 
opgelegd

Bij niet naleven maatregelen: strengere maatregelen
Intrekking vrijstelling 
betalingsrechten: geen effect

UITZONDERING : na boete voor niet correcte mestafzet

Bedrijfsdoorlichting: bevoegdheid

Bedrijfsdoorlichter ≠ toezichthouder
Geregeld in art. 62 van het mestdecreet
Gevolgen zijn administratieve geldboetes uit Mestdecreet

Boete niet naleven maatregel na doorlichting (500 €)
Balansboetes (niet correcte mestafzet)
Boetes bij overbemesting (indien blijkt uit doorlichting)
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Handhaving 

Bevoegdheid als toezichthouder binnen DABM
Bevoegd voor: 

Mestdecreet
Verordening 1069
VLAREM 

Sectorale 5.9.2.1, 5.9.2.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.28.2.2, 5.28.2.3.

Decreet Integraal waterbeleid (Waterwetboek (art. 10 § 3))
Compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, 
bodem en veevoeder (BAM)
VLAREL

Handhaving: controlestrategie 

Beperkte HH capaciteit gericht inzetten
Gebiedsgericht

Gebieden met slechte waterkwaliteit 

→ VODKA: verantwoord omgaan met dierlijke mest, kunstmest en 
andere meststoffen 
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Handhaving: controlestrategie 

Doel VODKA: 
Door een verhoogde terreinaanwezigheid een betere 
nalevingsgraad van regelgeving afdwingen
Een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren

Concreet: iedere toezichthouder heeft 1 of meerdere VODKA-
gebieden waarbinnen hij / zij actief is 

VODKA-regio West 2019 - 2021
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Handhaving: controlestrategie 

Hoe pakken we het aan? 

Voorkomen lozingen 
Sanering mestopslagen, silosappenverliezen
Detectie van verliezen bij luchtwassers 

Bekkens / lagunes bij verwerkers

Voorkomen afspoelingen
Teeltvrije zone
Afstandsregels (dierlijke mest / kunstmest)

Voorkomen overbemestingen/ uitspoelingen 
kunstmestgebruik opvolgen

2GVE bemestingen
vanggewas

Handhaving: welke controles? 

Controles op de 
teeltvrije zone

Controles van 
mesttransporten

Controles van 
mestsamenstelling

Controles op opslag 
kopakker

Gebiedsgerichte 
terreincontroles van 
bemestingspraktijken

Controles van de 
nitraatresidu-bepaling 

door erkende labo’s

Gebiedsgerichte 
controles op land- en 
tuinbouw-bedrijven

Controles van 
mestverwerking
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Enkele controleacties uitgelicht 

Controles op mestverwerking 

Omgevingscontroles
Controle op mestsamenstelling (uitvoering van meststaalnames)
Doorlichting van mestverwerkers 
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Omgevingscontroles mestverwerking 

Visuele controle van de verschillende opslagen 
Controle op scheuren, lekken,…
Controle drainagewater uit drainageput
Niveau nabezinker / lagune effluent 
Controle cfr. VLAREM

Bv. morsput,…

→In VODKA-gebied structureel
→Buiten VODKA voornamelijk reactief

Omgevingscontroles mestverwerking 

In 2020 werden 34 omgevingscontroles uitgevoerd op be-
verwerkingsinstallaties 
Bij 14 van deze controles (41%) werden inbreuken vastgesteld

Gespreid over 12 bedrijven 
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overzicht
Vastgestelde inbreuken:

lozing door het openscheuren bekken dunne fractie
lozing bij overpompen van ruwe mest naar de installatie
lozing effluent via drainage + te hoog gehalte effluent in 
bekken
lozing digestaatsappen via drainage + onstabiel 
digestaatbekken
lozing effluent door golfslag in effluentbekken of citerne
lozing mestsappen uit vast mestopslag paarden 
composteringsbedrijf
opslagplaats mengmest is niet volledig afgedekt 
geen drie mestdichte muren
Lozing mestsappen uit opslag naar een waterloop.

Effluent overgelopen uit lagune via weide naar 

waterloop
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Schuim uit biologie overgewaaid, bleef op 

bedrijfsterrein, niet naar waterloop

Scheur in effluentbekken, effluent vloeit via 

drainage naar waterloop
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Scheur in effluentbekken, effluent vloeit via 

drainage naar waterloop

Omgevingscontroles mestverwerking

Verplichte installatie van debietmeters tegen 01/01/2022 (artikel 
24 § 3 van het Mestdecreet)

Enkel voor vloeibare stromen
Op elk aan- en afvoerpunt
Op elke relevante interne overgang binnen de bewerkings- of 
verwerkingseenheid.

interne overgangen die de goede werking van de bewerkings- of 
verwerkingseenheid staven
Bepaling in overleg tussen Mestbank en uitbater

→ Plan met debietmeters dient ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de Mestbank
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Omgevingscontroles mestverwerking

Nieuw te installeren debietmeters dienen ‘slimme meters’ te zijn 
Start en eindpunt registreren en overmaken aan de Mestbank
Bij aan- of afvoer met een mestafzetdocument dient het 
nummer van dit document mee geregistreerd te worden 
Melding indien debietmeter niet of niet correct werkt

Bestaande interne debietmeters dienen niet online te zijn maar 
ter plaatse dienen de gegevens vlot raadpleegbaar te zijn 
Mogelijk tot afwijking debietmeterplicht bij weegbrug die 
geïnstalleerd werd voor 1/1/2020 en mits overmaken gegevens 
cfr. debietmeter

Omgevingscontroles mestverwerking

Bij bedrijven erkend volgens VO 1069
Toezicht op de erkenningsvoorwaarden

Scheiding rein / onrein
Tijdtemperatuurregistratie
Hygiënisatie

Microbiologie 

Reinigingsprotocols aanvoer/ afvoer

→ Bij ernstige inbreuken kan de erkenning geschorst / ingetrokken 
worden 
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Controle op mestsamenstelling 
(meststaalnames)

Uitvoering van gerichte meststaalnames op de aan- en afvoer 
Ad hoc
Reactief

Risicolijst 

Bij afwijking t.o.v. de waarden op het mestafzetdocument
Aanpassing van de waarden naar onze analyse
Bij belangrijke afwijking: oplegging van maatregelen

Beperken analyse in de tijd
Herstaalname met voormelding
Administratieve geldboetes 

Overzicht 

269 meststalen genomen (vrachtstalen + opslagstalen) bij 85 
verschillende verwerkers 
Op 15 bedrijven maatregelen opgelegd (19%)

→ Aanleiding hiervoor is een belangrijke afwijking tussen gemeten 
waarden en de waarden vermeld op transportdocumenten 
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Overzicht: aantal maatregelen per 
mestsoort 
Effluent 6

digestaat 8

Dierlijke mest (dikke fractie,…) 5

Andere meststoffen 2

Vaststellingen inhoudswaarden

Effluent: 

meer dan 50% extra N aanwezig dan waarden op MAD
Bij 16,42% van de genomen staalnames waar op papier N 
<0,6 kg N/ton was bleek er > 1 kg N / aanwezig te zijn

Digestaat: 
Bij ongeveer 1 op de 2 staalnames wordt een sterke 
afwijking gemeten.
De gemeten N en de gemeten P2O5 inhoud ligt merkelijk 
hoger dan de samenstelling die wordt gebruikt op de 
vervoersdocumenten.
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Veelvoorkomend: ‘slib van biologie’ wordt afgezet 

als ‘effluent’

Terreincontrole op perceel waarbij vastgesteld wordt dat slib 
opgebracht werd ipv effluent. 

Jaarlijks zijn er enkele dossiers waarbij op papier “effluent” wordt 
afgezet, terwijl in werkelijkheid iets anders wordt afgezet.

3 gevallen was het effluentbekken al gereinigd, dus was er 
helemaal geen effluent meer aanwezig op het bedrijf en werd 
“zomaar” materie uit de nabezinker of zelfs de slibtank genomen. 
In plaats van een inhoud <0,6 kg N ontvangt de landbouwer dan 
iets van circa 3 à 3,5 kg N.

Praktijkvoorbeeld

Controle op 27 augustus 2020 in West-Vlaanderen, volgens MAD 
wordt er ‘effluent’ op de tarwestoppel opgebracht 
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praktijkvoorbeeld

Inhoud MAD: 0,39 kg N /ton & 0,26 kg P2O5 /ton
Inhoud analyse Mestbank: 2,3 kg / ton & 1,75 kg P2O5/ton

Perceel = 3,01 ha
Volgens MAD = 18,88 kg werkzame N/ ha 

inhoud analyse Mestbank: 66,83 kg werkzame N / ha (60% werkzame 
N)

66,83 kg werkzame N/ ha > 36 kg werkzame N/ ha = inbreuk op de 
uitrijregeling  

Praktijkvoorbeeld: oorzaak 

Uit de omgevingscontrole op de verwerkingsinstallatie blijkt: 
Er werd opgetrokken uit de nabezinker / slibtank
Lagune werd begin augustus leeggemaakt en gereinigd

→ De exploitant was zich weldegelijk bewust van de situatie 
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Doorlichting van mestverwerkers

Volledige doorlichting van aan – en afvoer uit het verleden 
Massabalans

Balansboete voor niet verwerkte N of P

Nazicht vervoersgegevens 
Nazicht staalnames
Opleggen van gepaste maatregelen

Bv plaatsen van bepaalde debietmeters, staalnames,…

Controle op luchtwassers

Biologische luchtwassers
Chemische luchtwassers
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Biologische luchtwassers 

Einde 2018 – begin 2019 een eerste actie rond biologische 
luchtwassers

Ondertussen 42 bedrijven (wassers) gecontroleerd 
2019: 32
2020: 10

Doel? → Opsporen van nutriëntenverliezen
Waswater
Spuiwater
Verplichtingen uit het Mestdecreet nagaan (MB-aangifte)

Analyse spuiwater
debietmeter

Biologische luchtwassers 

Controle ter plaatse: 
Toetsen van parameters vermeld in de aangifte

Klopt debietmeterstand? (hoeveelheid geproduceerd spuiwater)
Is er effectief een debietmeter aanwezig?

Inhoud analyse 
Zijn er analyses (waswater / spuiwater)

Nutriëntenverliezen
Overlopen op spuiwateropslag

Luchtwasser in werking?
Onderhoudscontract?
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Biologische luchtwassers 

Parameters voor spuien
Geleidbaarheid, pH
Hoeveel keer wordt er gespuid 

Nabehandeling aanwezig 
Spuivreter

Opslag van spuiwater in mestkelder 
Juiste mestcode
Analyse?

Afzet van spuiwater naar derden?

Biologische luchtwassers

Bij vaststelling van lozing: PV volgens art. 12 van het Mestdecreet
Inbreuken gerelateerd aan MB-aangifte: 

opleggen administratieve geldboete voor indienen foutieve 
aangifte 

Andere inbreuken: wasser niet in werking, geen 
onderhoudscontract,…

Doorgeven aan bevoegde handhavingsactor
Klasse 1: Omgevingsinspectie
Klasse 2: lokale toezichthouder 
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Chemische luchtwassers

Gestart in 2020
9 wassers gecontroleerd

Doel? → Opsporen van nutriëntenverliezen
Waswater
Spuiwater
Verplichtingen uit het Mestdecreet nagaan (MB-aangifte)

Analyse spuiwater
Debietmeter
Aangifte ammoniumsulfaat (kunstmest) 

kunstmestregister

Controle luchtwassers: resultaten

Controleactie 2018 – 2019 (32 controles) [biologische wassers]
17% van de gecontroleerde luchtwassers werkt niet
17% heeft verliezen van nutriënten
24% heeft geen of een defecte debietmeter
75% problemen met verplichte analyses van het spuiwater
50% was in orde ikv het onderhoud van de luchtwasser
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Controle luchtwassers: resultaten

Controleactie 2019 – 2020 (19 wassers gecontroleerd)
Chemische luchtwassers (9)

2 zonder onderhoudscontract
Bij 5 wassers is de bestemming van het spuiwater onduidelijk
Bij 2 wassers waren er geen correcte analyses (spuiwater / 
waswater)
1 wasser met bypas (lozing)

Biologische luchtwassers (10)
2 luchtwassers zonder debietmeter
4 zonder onderhoudscontract
Bij 3 wassers waren er geen correct analyses
Bij 1 wasser was er risico op lozing van spuiwater in opp. water 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Sinds 2014 tussentijds stikstofkader
Rode bedrijven 
Oranje bedrijven 

Arrest raad vergunningsbetwistingen van 25/2/21
Tijdelijk kader via ministeriële instructie 2/5/21

Lopende en nieuwe vergunningsaanvragen
Maximaal inzetten op reductie
Handhaving van de ammoniakemissiearme stalsystemen 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Handhaving van de bedrijven met AEA-stalsystemen
Rode bedrijven
Oranje bedrijven

→Omgevingsinspectie: alle AEA-systemen
→Mestbank Handhaving: luchtwassers  (S-lijst) 
→ Bevoegdheidsuitbreiding 

Kunstmest

Wat met kunstmest gekocht in het buitenland (Frankrijk)
Facturen dienen bijgehouden te worden en op vraag van de 
Mestbank voorgelegd te worden
Controles op de weg zijn mogelijk 

Dank voor uw aandacht
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