
NIEUWS 
In Vlaanderen is 43 % van de 669 gecontroleerde landbouwbedrijven niet in orde met de 
mestwetgeving. Dat blijkt uit cijfers van het Mestrapport, anderhalf jaar na de start van gerichte 
bedrijfscontroles door de Mestbank. En dat terwijl de waterkwaliteit al meer dan vier jaar niet meer 
verbetert. 

Toezicht op het naleven van de mestwetgeving vormt het sluitstuk van het vijfde mestactieplan 
(MAP5). En dat is nodig, want de drempelwaarde voor nitraat wordt in Vlaanderen bij één op de vijf 
meetpunten overschreden. Dat is overigens al vier jaar op rij zo, het doel van maximaal 5 % 
overschrijdingen in 2018, zal niet gehaald worden. Bovendien blijkt uit het laatste Mestrapport dat 
ook voor deze winter geen verbetering wordt verwacht. 

 

Demonstratie bemestingstechnieken (Foto © Vlaamse Landmaatschappij) 

De Mestbank, een dienst van de Vlaamse Landmaatschappij, meent dat er pas een kantelmoment 
kan komen als iedereen in de sector zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat zegt ook Vlaams minister 
van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). 

Gerichte doorlichtingen 

Na een reorganisatie bij de Mestbank (2015) werd de dienst Bedrijfsdoorlichting opgericht die op 
basis van risico-analyses problemen moet opsporen. In het eerste anderhalf jaar van zijn werking 
werden 1.200 doorlichtingen opgestart. Uit de resultaten van de eerste 852 controles bij 669 
landbouwbedrijven, blijkt dat 285 bedrijven of 43 % een boete of sanctie kregen of aanpassingen 
moesten doen. Dat blijkt uit het laatste Mestrapport dat eind vorig jaar werd gepubliceerd. 
Uit gerichte doorlichtingen blijkt 43% van de landbouwbedrijven niet in orde 

De boetes hadden betrekking op een waaier aan overtredingen, gaande van foutieve aangiftes tot 
het niet naleven van eerder opgelegde maatregelen. 

Repressie en preventie 

De Mestbank inde in 2016 voor 2,4 miljoen euro aan boetes. Amper 5 % daarvan is het gevolg van 
controles op het veld, al zijn die samen wel goed voor bijna een kwart van het totale bedrag dat aan 



boetes werd geïnd. Toch blijft het een zwakke plek, onder meer Wilfried Vandaele (N-VA) meent dat 
deze beperkte controles de straffeloosheid op het terrein in de hand werkt. 

Naast terreinboetes van de Mestbank kan ook de afdeling Handhaving (de vroegere milieu-inspectie) 
van het departement Omgeving, boetes geven en pv’s naar het parket doorsturen. In 99 % van de 
gevallen besliste het parket (2016) om het dossier niet strafrechtelijk te behandelen, waardoor het 
departement Omgeving de administratieve afhandeling en boetebepaling deed. 

De rest van de boetes werd dus opgelegd na administratieve controles, al zijn die uiteraard ook 
milieurelevant. Die boetes slaan vooral op het overschrijden van nutrieëntenemmissierechten (NER). 
In hoofdzaak gaat het over bedrijven die meer dieren houden dan wettelijk toegelaten is. 

Naast controle is begeleiding ook een belangrijk punt. Tot eind 2017 gebeurde dit door de dienst 
Bedrijfsadvies van de VLM, vanaf dit jaar kunnen boeren enkel nog terecht bij 
het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB). Dat is een 
volledig door de overheid gesubsidieerde vzw die boeren moet adviseren om correct te bemesten en 
de sector moet aanzetten tot verantwoordelijkheidszin. 

Boeren begeleiden bij een steeds complexere mestwetgeving is een goede zaak, vinden zowel 
Wilfried Vandaele (N-VA) als Bruno Tobback (SP-A), maar zij zien de focus van de vzw steeds meer 
afglijden naar het in vraag stellen van het MAP-meetnet zelf – dat door de Vlaamse 
Milieumaatschappij wordt opgevolgd. 

De voorbije twee jaar lijkt het CVBB niet zozeer de focus te leggen op de waterkwaliteit in 
landbouwgebied, maar op het meetnet zelf. Dat ‘meetpuntfetisjisme’ gaat soms ver, zo is te horen. 
Op de plek waar een meetpunt regelmatig in het rood gaat, plaatst men stroomopwaarts 
bijvoorbeeld een mobiele zuiveringsinstallatie om het meetpunt alsnog groen te laten kleuren. 

Zulke end-of-pipe-aanpak ondergraaft de kwaliteit van de metingen. Het meetnet is tenslotte maar 
een steekproef op het ganse landbouwareaal. Tobback maakte in de hoorzitting de vergelijking dat 
men ‘voor een flitspaal met een vlag staat te zwaaien in de hoop dat iedereen dan remt, om 
vervolgens te kunnen zeggen dat niemand te snel rijdt.’ 

Gedragsverandering 

“Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan gedragsverandering, vandaar dat bedrijven vaak meer 
dan één keer bezocht worden”, poneerde Els Lesage van de Vlaamse Landmaatschappij halverwege 
januari op een hoorzitting in het Vlaams Parlement. 

Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan gedragsverandering 

De grootste groep die doorgelicht wordt, zijn de veehouders. “Die bedrijven gaan nogal ‘creatief’ om 
met mestopslag en -afzet om op papier in orde te zijn. In realiteit houden ze teveel mest op het eigen 
bedrijf, met het risico op overbemesting”, aldus Lesage. Bovenop het nutriëntenverlies (nitraat, 
fosfaat,…) wordt ook het gebruik van kunstmeststof, ook in de vollegrondstuinbouw, niet goed in 
kaart gebracht. 

Bedrijven gaan nog altijd ‘creatief’ om met mestopslag en -afzet om op papier in orde te zijn 

Zo tonen cijfers van het landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) dat het reëele gebruik van kunstmest 
veel omvangrijker is, mogelijk zelfs het dubbele, dan de gegevens die de Mestbank rapporteert op 
basis van de aangiftes van de landbouwers. 



Maar er zijn ook problemen bij de verwerkers, transporteurs en controleurs. 

Mestverwerkers 

In 2016 werd ongeveer een vijfde van de 121 mestverwerkingsinstallaties doorgelicht. Bij ongeveer 
35% werden onregelmatigheden vastgesteld. Een veel te hoog cijfer vinden ook Vandaele (N-VA) en 
Tobback (SP-A). Toch voor een sector die door de minister als de ‘hoeksteen van het Vlaams 
mestbeleid’ wordt bestempeld. 

 

Voorstelling mestrapport (Foto © VLM) 

Bij zes mestverwerkingsinstallaties werden de mestverwerkingscertificaten ingetrokken. Veel 
voorkomende overtredingen zijn foute transportdocumenten, abnormaal hoge analysewaarden en 
het niet correct bijhouden van meterstanden. Ook werd regelmatig vastgesteld dat de capaciteit van 
het verwerkingsbedrijf en de aan- en afvoertijdstippen niet overeen stemden met de werkelijke 
vergunning. 

Transporteurs 

Het gros van de mest wordt vervoerd door erkende mestvervoerders die voor elke inhoud van hun 
vrachtwagen een mestafzetdocument moeten kunnen voorleggen. Transporten worden onder meer 
via gps-signalen (AGR-GPS) bijgehouden. Sinds 2016 gaan controles niet meer in bulk door, maar 
worden enkel ‘risicobedrijven’ geviseerd. 

Er werden 22 transporteurs of 3 % van het totaal aantal erkende mestvervoerders, doorgelicht. In 
een beperkt aantal gevallen werd het rijden zonder mestafzetdocument  of het niet correct-gebruik 
van de AGR-GPS vastgesteld. Eén mestvervoerder werd geschorst wegens herhaalde inbreuken op 
het gebruik van mestafzetdocumenten, twee andere kregen maatregelen opgelegd. 

Mestfraude 

 

De aard van de overtredingen in Vlaanderen, doen denken aan de fraude die eind vorig jaar in de 
Nederlandse grensprovincies Brabant en Limburg blootgelegd werd. 



Boeren frauderen massaal door met lege vrachtwagens naar mestverwerkers te rijden – die zich ook 
in Vlaanderen bevinden. Hierdoor is hun mestboekhouding fictief in orde, maar in de praktijk blijft de 
mest gewoon op de velden. 

Verder worden administratieve documenten vervalst en gps-controles omzeild, schreven NRC-
journalisten Joep Dohmen enEsther Rosenberg. Want het verwerken van al die mestoverschotten 
die om milieuredenen niet meer op het veld mogen uitgereden worden, kost namelijk een pak geld. 
Omdat de veeteelt het economisch moeilijk heeft, worden er kosten gespaard waar mogelijk – ook al 
komt daar fraude bij te pas. 

Ria Gielis, afdelingshoofd van de mestbank, noemde het Nederlandse onderzoek ‘redelijk 
schokkend’. Te meer omdat 84 % van de aanvoer uit Nederland in Vlaamse 
mestverwerkingsinstallaties terecht komt. 

Mestbank: “Ik denk dat wij er redelijk dicht op zitten” 

“We hebben ons direct de vraag gesteld: hoe zit dat in Vlaanderen”, zei Gielis recent in het 
parlement. “Ik denk dat wij er redelijk dicht op zitten. Natuurlijk als er gefraudeerd wordt met dingen 
die wij niet zien en niet kennen en niet mogen kennen, kunnen we moeilijk inschatten over wat dat 
gaat.” Gielis is ervan overtuigd dat de Mestbank alle aspecten belicht. Ze gelooft in de nieuwe 
risicogestuurde aanpak van doorlichtingen en terreinaanwezigheid binnen probleemgebieden en 
probleembedrijven. 

Vlaanderen en Nederland tekenden ruim twee jaar geleden een ‘memory of understanding’ zodat de 
administraties inzage hebben in elkaars gegevens en op basis daarvan gerichte controle-acties 
kunnen doen. 

Sjoemelende staalnemers 

Het vijfde mestactieplan heeft een zogenaamde bedrijfsgerichte aanpak. Op basis van stalen op hun 
velden, krijgen landbouwers een vrijstelling dan wel strengere beperkingen opgelegd. Dat gebeurt 
met metingen van het nitraatresidu, vlak voor de winter. Er wordt gemeten of er na het groeiseizoen 
niet te veel nitraten in de bodem achterblijven. Het zijn namelijk die nitraten die door winterregens 
langzaam aan in beken terecht komen en voor de slechte waterkwaliteit zorgen. 

 

Illustratiebeeld staalname (Foto © Vlaamse Landmaatschappij) 



Het belang van de resultaten van de 22.000 stalen die in 2016 werden genomen, kan dus niet 
overschat worden. Niet verwonderlijk treedt net daar ook fraude op. Op percelen van 156 
landbouwers werden in het najaar van 2016 controles van 112 staalnemers uitgevoerd. Staalnemers 
zijn mensen die op elk perceel 15 boringen uitvoeren. Ze worden in de gaten gehouden via een GPS-
data-logger die om de 10 seconden een signaal opslaat. 

Na terreincontroles, waarbij inspecteurs met de staalnemers het perceel aflopen of observaties 
uitvoeren langs het perceel, werd in 2016 beslist om 10 staalnemers Te schorsen omdat ernstige 
inbreuken werden vastgesteld. Het inbreukpercentage op staalnemerniveau bedraagt daarmee 9 %, 
wat door de Mestbank zelf als problematisch wordt gezien. 

In 2016 werden tien sjoemelende staalnemers betrapt en geschorst 

In 2017 werden 100 van de 159 actieve staalnemers gecontroleerd en werden er twee op non-actief 
gezet wegens fraude. 

Het ging daarbij om zware inbreuken, zoals het manipuleren van het gps-controlemachisme. In drie 
gevallen werd er een actieve fraude vastgesteld tussen landbouwer en staalnemer. “De staalnemer 
voerde in opdracht van de landbouwer de staalname uit op een verkeerde locatie, of de landbouwer 
nam zelf de boor over van de staalnemer”, zo staat in het Mestrapport. 

Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) vreest dat de staalnames de zwakke plek zijn van het 
mestbeleid, zo klonk het eerder in Vilt.  Dat komt omdat labo’s voor de staalnames in piekperiodes 
tijdelijke krachten aanwerven, in vele gevallen zijn dat mensen die beroepshalve al actief zijn in de 
landbouwsector – of zelfs collega-landbouwers. 

De staalname is een zwakke plek, maar één die we heel goed onder de loep nemen 

“Alle erkende laboratoria nemen in hun overeenkomsten met staalnemers clausules op die bepalen 
dat een staalnemer geen stalen mag nemen bij landbouwers met wie hij of zij bepaalde commerciële 
belangen zou hebben”, aldus minister Joke Schauvliege. Caron van zijn kant vraagt een verplicht 
rotatiesysteem zodat staalnemers geen band opbouwen met boeren of door de mand vallen als de 
waarden sterk afwijken met de jaren voordien. 

“De staalname is een zwakke plek, maar één die we heel goed onder de loep nemen”, zegt Ria Gielis 
(Mestbank). “We kijken heel gericht, we doen aan datascreening en gaan gericht naar bepaalde 
boeren en staalnemers.” 

Cowboy’s? 

De VLM relativeert enigszins de hoge inbreukpercentages. “We leiden daar vooral uit af dat onze 
voorafgaande risico-analyse goed werkt, we gaan niet zomaar op het terrein, maar proberen op basis 
van bepaalde risicofactoren probleemsituaties op te sporen. Dit haalt het inbreukpercentage 
omhoog. Ik durf zeker die cijfers niet zomaar te extrapoleren naar alle landbouwers in Vlaanderen.” 

Bart Caron (Groen) deelt die mening niet. “Er zijn voldoende zware overtredingen geweest om op 
een vrij hoog percentage uit te komen van onbetrouwbare metingen (…). De kans is reëel dat de 
problemen nog groter zijn en op die manier een aantal problemen passeren zonder dat ze opgemerkt 
worden.” 

De controles zouden nog beter kunnen als er nog meer gewerkt wordt op basis van 
derdebronnengegevens, gegevens van andere overheden dus, reageert Ria Gielis (Mestbank). 



Meer dan cowboys alleen 

Er zijn teveel mensen die zichzelf geen cowboy voelen, wellicht geen cowboy zijn maar allemaal 
denken dat ze een klein beetje marge mogen nemen 

De vraag is natuurlijk, hoe moet het verder ? “We moeten meer inzetten op die handhaving, en zorgen 
dat de cowboys eruit gaan. Via bedrijfsdoorlichtingen van de VLM en andere handhavingsinstanties zetten 
we daar volop op in”, zei Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) recent op een hoorzitting. Maar 
tegelijk erkent de minister dat de slechte waterkwaliteit-resultaten niet alleen door cowboys zijn te 
verklaren die flagrant de mestregels overtreden. Ze zegt dat ‘iedereen beseft dat er bijkomende 
maatregelen nodig zijn’. 

Ook de mestbank is overtuigd dat het probleem ten velde structureel verankerd zit. “Er zijn teveel 
mensen die zichzelf geen cowboy voelen, wellicht geen cowboy zijn maar allemaal denken dat ze een 
klein beetje marge mogen nemen”, zegt Ria Gielis, afdelingshoofd Mestbank van de VLM. 

“In een intensieve landbouw op een beperkte ruimte in Vlaanderen kunnen we ons dat niet 
permitteren. En dat kun je niet afdwingen met controles, dat is een keuze van actoren, dat gaat over 
mindset, zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid.” 

Toch begrijpt ze waarom boeren zich laten verleiden. “Mest naar de verwerking voeren kost geld en 
de marges in de sector zijn zo klein waardoor de verleiding de kosten te drukken groot is.” 

 


