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Wie gronden bewerkt in gebiedstype 2 of 3 volgens de afbakening omschreven in het  nieuwe mestde-
creet, moet normaalgezien de gebiedsgerichte maatregel “vanggewassen” toepassen en dat ligt op veel 
bedrijven zeer moeilijk. Vandaar onze vroegere en blijvende vraag om ook wintergranen erkend te zien als 
volwaardige maatregel, naast vanggewassen, omwille van de bewezen capaciteit van granen om stikstof-
lekkage te voorkomen. De vanggewasregeling was de maatregel waarover wij struikelden, mee in de hand 
gewerkt door de handhaving en beboeting over het niet volledig invullen van de maatregel in het jaar 2019 
en één van de redenen waarom wij naar het Grondwettelijk Hof stapten. De Vlaamse regering heeft nu, 
op voorstel van Vlaams Minister voor omgeving Zuhal Demir, twee equivalente maatregelen goedgekeurd. 
De voorwaarden om ze te kunnen inzetten zijn er om “u” tegen te zeggen en o wee wanneer het laatste 
vierkante metertje niet ingezaaid zou zijn! De eerste maatregel, het adviessysteem KNS voor groenten is 

al langer gekend begeleidingssysteem, de tweede equivalente maatregel is de inzaai van wintergaan na stikstofgevoelige teelten 
(bijvoorbeeld aardappelen) en is eigenlijk niet meer dan logisch. Maar, er schuilt een heel grote “maar…” achter de erkenning als 
equivalente maatregel. De voorwaarden voor de implementatie zijn zeer scherp gesteld en de financiële gevolgen bij het minste 
haperingetje bij de toepassing ervan zijn echt disproportioneel. 

“Landbouwers moeten goed nadenken voordat ze voor een equivalente maatregel kiezen want de boetes bij niet-naleving zijn 
hoog.” schrijft de Mestbank zelf in haar perscommunicatie. Een duidelijke erkenning van de pertinente onwil om ook maar iets of 
wat mee te denken met de sector zelf! Het is opnieuw onbegrijpelijk dat dit maatregelenpakket zonder enig overleg met de sector 
zo goedgekeurd wordt! We hebben reeds buitensporige boetes zien opduiken in het nieuwe mestdecreet, nu vindt men het blijkbaar 
nodig om nog verder te gaan en bij de kleinste niet-naleving van de in te zaaien oppervlakte granen alle registers te moeten open-
trekken à rato van maar liefst 1.000 euro per hectare! Een verdere ontsporing van de beleidslijnen en de erbij horende handhaving 
en beboeting is totaal onaanvaardbaar! Meer nog: een herziening van die boetebedragen is meer dan ooit nodig!

Nergens vinden we een zweem van deugdelijk bestuur,  gewettigd vertrouwen, rechtszekerheid en inroeping van overmacht terug 
bij de opeenvolging van maatregelen en boetes die op de sector afgeschoten worden. Een afkoelingsperiode inbouwen, draagvlak 
creëren en overgaan tot structureel overleg lijkt geen agendapunt voor de administratie en de ministeriële adviseurs. De uitkomst 
van de regeling “equivalente maatregelen” is een mooi staaltje van het bureaucratische wantrouwen in de sector dat vandaag de 
dag tentoon gespreid wordt.

De vorige legislatuur werd het mestdecreet holderdebolder gestemd, de nieuwe Vlaamse minister voor omgeving moet nu toe-
zien op de naleving ervan. In het decreet is voorzien dat er halfweg 2020 een evaluatie komt van het mestdecreet. Wij houden de 
minister aan haar woord dat ze die evaluatie niet halsoverkop zal laten gebeuren, dat wij nauw betrokken zullen worden bij die 
evaluatie en dat er rekening zal gehouden worden met het gegeven dat pas dit bemestingsseizoen echt sprake is van de toepas-
sing van de nieuwe bemestingsnormen en drempelwaarden. Wij herhalen bij deze ook onze opmerkingen in verband met de lekke 
rioleringsstelsels over gans Vlaanderen, in verband met de oude en eeuwig lekkende bodemloze septische putten, in verband met 
de blijvende ontoereikende zuivering van huishoudelijk afvalwater in landelijk gebied met de tienduizenden particuliere woningen, 
enzovoort, enzovoort… Wat ons betreft gebeurt de tussentijdse evaluatie van het mestdecreet ook door de bril van een welwillende 
Vlaamse landbouwer die dagelijks met de voeten in de praktijk staat en weet waar de klepel hangt. Wij passen voor een nieuwe 
puur bureaucratische aanpak!
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