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Onder de titel “VLM countert kritiek van 
ABS op mestbeleid en kunstmestregis-
ter” heeft de VLM afgelopen woensdag 
op Vilt.be op de kritiek van het ABS ge-
reageerd. 

Tot onze grote verbazing werd de kritiek 
niet weerlegd, maar veeleer bevestigd. 
De argumenten die VLM gebruikt, raken 
eenvoudig kant noch wal.

Te laat invoeren MAP 6
Het is juist dat het grondwettelijk hof be-
paalt heeft het invoeren met terugwer-
kende kracht geen probleem vormde. 
De vanzelfsprekendheid waarmee de 
Vlaamse regering ervan uitging dat je 
bemesting vrij gemakkelijk kunt terug-
draaien, krijg je inderdaad verkocht aan 
een hof zonder enige vorm van gezond 
verstand, laat staan landbouwkennis, 
maar daar houdt het ook bij op. Dat het 
grondwettelijk hof de wispelturigheid 
van de Overheid als een aanvaardbaar 
bedrijfsrisico ziet, toont aan hoe ver we 
afgegleden zijn richting de afgrond.

Kunstmestregister
Op dinsdag 11 mei stuurt de Mestbank 
een mail naar de consulenten en de 
landbouwvertegenwoordigers met de 
mededeling dat er omwille van techni-
sche problemen met het e-loket voor 
het kunstmestregister een uitstel komt 
voor de aangifte van de kunstmest, 
gebruikt voor 16 april. De praktijkerva-
ringen door medewerkers en bestuurs-

leden bevestigen alleen maar de veel 
te trage werking van het systeem. De 
opvallende zin, in het rood nota bene, 
met de melding van de trage werking 
van het kunstmestregister bovenaan de 
startpagina, stond er duidelijk niet zo-
maar. De Mestbank weet blijkbaar zelf 
niet wat ze op haar startpagina plaatste!  

Pas na tussenkomst van het ABS is de 
uitstel-mail uiteindelijk op Hemelvaarts-
dag ook bij de landbouwers in de mail-
box gevallen. Het is goed dat de Mest-
bank alsnog de landbouwers verwittigd 
heeft, ongetwijfeld, maar waarom kon 
dat niet gelijktijdig of kort na de mail 
naar de consulenten en vertegenwoor-
digers gebeuren?

Blijft daarenboven dat de huidige ma-
nier van kunstmestregistratie een draak 
van een regeling is. Nergens wordt ont-
kend dat de Mestbank zelf verzuimd 
heeft om de registratie van kunstmest, 
zoals reeds beschreven in MAP 4 in te 
voeren. Liever doet ze de goegemeente 
geloven dat ze in MAP 6 het ei van Co-
lumbus gevonden hebben.

We hebben een concreet voorstel ge-
daan voor een eenvoudige en doel-
treffende kunstmestregistratie, zonder 
veel administratie. Uiteindelijk heeft de 
Mestbank zijn wil doorgeduwd en werd 
ons voorstel doodleuk van tafel ge-
veegd, zoals zo vaak gebeurt met werk-
bare en eerbare voorstellen. 

We zullen nooit te weten komen hoeveel 

klachten er bij de Mestbank binnenko-
men over de onwerkbaarheid van hun 
systemen, maar afgaande op de klach-
ten die ons bereiken zullen het er veel 
zijn. De administratieve geldboetes door 
onbewust foute of onvolledige registra-
ties zullen wel volgen en breed uitge-
smeerd worden.

Mediacampagnes
VLM zegt dat onze bewering niet klopt, 
om vervolgens zelf te zeggen dat het 
gros van de controles gebeuren op 
basis van een “datagedreven” risicoana-
lyse. Je kunt dit het beste vergelijken 
met een nachtelijke snelheidscontrole 
op een mooie  rechte weg waar je een 
klein deel maar 30 km per uur mag. Ge-
garandeerd worden er veel auto’s ge-
flitst. Maar daar kun je niet de conclusie 
uit trekken dat elke automobilist eender 
waar een snelheidsduivel is. De Mest-
bank maakt zich hier wel schuldig aan 
selectieve controles.

“Bovendien vermelden we bij rapporte-
ringen steeds het aantal overtredingen 
ten opzichte van het aantal uitgevoerde 
controles”, zegt VLM-woordvoerder 
Leen Van den Bergh. Dit is in lijn met 
hetgeen wij aanklagen. Een simpele 
administratieve fout tegen de complexe 
wetgeving wordt zo op gelijke voet gezet 
van zware overtredingen. Leuk voor de 
media en goed om de landbouw in een 
slecht daglicht te zetten, maar het doet 
de waarheid geweld aan. 
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