
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[S − C − 97/36461]

12 NOVEMBER 1997. — Omzendbrief betreffende de toepassing van het mestdecreet en van de uitvoerings-
besluiten ervan. (Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 11 maart 1997 — Belgisch Staatsblad van
20 maart 1997)

Aan de Provinciegouverneurs,

Ter kennisgeving aan :

de leden van de Bestendige Deputatie;

de colleges van Burgemeester en Schepenen.

In het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1997 verschenen vier besluiten van de Vlaamse regering van 15 juli 1997
tot uitvoering van diverse artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen
de verontreiniging door meststoffen of tot wijziging van sommige uitvoeringsbesluiten van het mestdecreet.

Het betreft meer bepaald :

— 15 juli 1997 - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van vier besluiten van de Vlaamse regering van
20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen
de verontreiniging door meststoffen.

— 15 juli 1997 - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4˚, 6, § 2, 17, § 6, en 18, 1˚
en 2˚, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
meststoffen.

— 15 juli 1997 - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
20 december 1995 tot vaststelling van de vergoedingen, voor de jaren 1996 en 1997, in uitvoering van artikel 15, § 9, van
het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

— 15 juli 1997 - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
19 maart 1996 houdende regeling van de bijkomende mestafnameplicht en bemiddeling voor bijkomende
mestoverschotten in sommige gebieden waar verscherpte bemestingsnormen gelden.

Ingevolge de publicatie van deze besluiten kan de Omzendbrief van 11 maart 1997 betreffende de toepassing van
het mestdecreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan (Belgisch Staatsblad van 20 maart 1997) worden opgeheven,
behalve voor de punten 2˚ en 4˚, die hierna worden hernomen :

2˚ De notificatie tot gezinsveeteeltbedrijf zoals bepaald in artikel 3, § 2, van het mestdecreet :

Iedere producent die wenst dat zijn bedrijf genotificeerd wordt als gezinsveeteeltbedrijf dient met betrekking tot
het jaar van aangifte en het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van aangifte aan de Mestbank een verklaring op eer
te doen toekomen dat zijn bedrijf voldeed en zal voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2bis van het
mestdecreet. Voor de toepassing van deze bepalingen dient :

— onder ″zijn bedrijf″ ook verstaan bedrijven die in de beschouwde periode geheel of gedeeltelijk zijn
overgedragen aan de echtgenoot van de gebruiker, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, de afstammelingen
of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot, of de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen
kinderen; dit onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot alle vormen van vergoedingen en
ambtshalve ontheffing voorzien in het mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;

— in het algemeen uitgegaan te worden van de bepaling van artikel 3, §, 2 van het mestdecreet wat betekent dat
het voorbije productiejaar geen volledig kalenderjaar dient te beslaan; het engagement van het jaar van aangifte moet
uiteraard wel een volledig kalenderjaar omvatten.

4˚ De notie ″akkers″ zoals vermeld in artikel 15, § 5, lid twee en lid vier, van het mestdecreet :

De notie ″akkers″ zoals vermeld in artikel 15, § 5, lid twee en lid vier, in het kader van de ambtshalve ontheffing
van de nulbemesting, dient onverminderd de bestaande wetgeving, zo geı̈nterpreteerd te worden dat dit alle
grondgebonden teelten omvat met uitzondering van grasland. Hieronder kunnen dus bv. ook boomkwekerijen en
sierteelt in volle grond begrepen worden.

Ik verzoek u, geachte Gouverneur, deze omzendbrief ter kennis te willen brengen aan alle gemeentebesturen van
uw provincie en hem te publiceren in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Brussel, 12 november 1997.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Th. Kelchtermans.
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