Brussel, 14 juli 2022

Geachte minister-president,
Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet tot
wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies
op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft.

Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 13 juli 2022.

Met de meeste hoogachting,

Martine GOOSSENS,
griffier

De minister-president van de Vlaamse Regering
1000 BRUSSEL

Liesbeth HOMANS,
voorzitter

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen
en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
DECREET
tot wijziging van het Mestdecreet,
wat het invoeren van de mogelijkheid
om adviescommissies op te richten
en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In het Mestdecreet van 22 december 2006, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 18 juni 2021, wordt hoofdstuk VI, afdeling III, die bestaat uit artikel
35 tot en met 37, opgeheven.
Art. 3. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 juni 2021,
wordt hoofdstuk X opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
“Hoofdstuk X. Organisatorische bepalingen”.
Art. 4. In hoofdstuk X van hetzelfde decreet, opnieuw ingevoegd bij artikel 3,
wordt artikel 45 opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
“Art. 45. De Vlaamse Regering kan een of meer commissies oprichten die onderzoek doen naar en advies geven over duurzame teelt- en bemestingspraktijken, en
over aangelegenheden die betrekking hebben op omgevingseffecten, met inbegrip
van emissies, ruimtelijke effecten en effecten op het klimaat en de biodiversiteit,
die veroorzaakt worden door agrarische of para-agrarische activiteiten, zoals het
houden van dieren, het telen van planten en de productie, het gebruik, de bewerking, de verwerking, de opslag en het transport van meststoffen. Die aangelegenheden omvatten onder meer methodes, technieken en andere maatregelen om
omgevingseffecten te vermijden, te beperken of te verhelpen.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen over de taken, de werking,
de samenstelling, de presentiegelden en in voorkomend geval de vergoedingen
voor externe leden van de commissie of commissies, vermeld in het eerste lid.”.
Art. 5. Aan artikel 84 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet
van 24 mei 2019, worden een paragraaf 28 en 29 toegevoegd, die luiden als volgt:
“§28. De nutriëntenemissierechten-MVW waarover landbouwers op 2 maart 2022
beschikken, blijven behouden en worden beoordeeld en in voorkomend geval geannuleerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 35, 36 en 37 en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals die van kracht zijn op 1 januari 2022.
§29. In afwijking van artikel 35, 36 en 37 en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals
die van kracht zijn op 1 januari 2022, en in afwijking van paragraaf 28 worden de
nutriëntenemissierechten-MVW die geannuleerd zouden worden omdat het bedrijf
niet voldoende bedrijfseigen mest heeft verwerkt of laten verwerken, niet geannuleerd maar geschorst als tegelijk voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1° het bedrijf heeft uiterlijk op 1 november van het kalenderjaar in kwestie aan
de Mestbank via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket
gemeld dat het in dat kalenderjaar minder dieren heeft gehouden, waardoor
de bedrijfseigen productie van dierlijke mest in dat kalenderjaar onvoldoende
zal zijn om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht met betrekking tot de
nutriëntenemissierechten-MVW;
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2°
3°

4°

het bedrijf heeft de aanvraag voor bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking minstens twee kalenderjaren vóór het kalenderjaar in kwestie
ingediend;
het bedrijf heeft voor het kalenderjaar in kwestie de volledige bedrijfseigen
productie van dierlijke mest voor de diersoort waarop de uitbreiding betrekking heeft, verwerkt of laten verwerken en beschikt daarvoor ook over de
overeenkomstige mestverwerkingscertificaten;
als het bedrijf, naast de diersoort waarop de uitbreiding betrekking heeft, in
het kalenderjaar in kwestie nog dieren van een andere diersoort heeft gehouden, heeft het bedrijf voor dat kalenderjaar de bedrijfseigen productie van
dierlijke mest die afkomstig is van dieren van een andere diersoort, verwerkt
of laten verwerken en beschikt het daarvoor ook over de overeenkomstige
mestverwerkingscertificaten zodat het bedrijf 25 procent van de uitbreiding
verwerkt heeft. Als de bedrijfseigen productie van dierlijke mest kleiner is dan
25 procent van de volledige uitbreiding, is het voldoende dat het bedrijf voor
het kalenderjaar in kwestie de volledige bedrijfseigen productie van dierlijke
mest verwerkt of laat verwerken en daarvoor over de overeenkomstige mestverwerkingscertificaten beschikt.

In de melding, vermeld in het eerste lid, 1°, noteert de landbouwer op welke
aanvraag van nutriëntenemissierechten-MVW zijn melding betrekking heeft.
Voor een bedrijf dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid,
worden de nutriëntenemissierechten-MVW voor het kalenderjaar in kwestie van
rechtswege tijdelijk geschorst voor het gedeelte van de nutriëntenemissierechten-MVW waarvoor het bedrijf geen bedrijfseigen productie van dierlijke mest heeft
die afkomstig is van de diersoort waarop de uitbreiding betrekking heeft.
Een bedrijf kan maximaal voor één kalenderjaar gedurende een periode van
vier kalenderjaren een melding als vermeld in het eerste lid, 1°, doen.
Deze regeling en de effecten ervan zullen worden geëvalueerd twee jaar na de
inwerkingtreding van deze bepaling.”.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan
in het Belgisch Staatsblad.

AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT,
Brussel, 14 juli 2022.

Griffier,

Voorzitter,
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Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
Brussel,

