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VOORZITTER : De heer Jacques Timmermans

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.05
uur.

Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot
mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw, over de sanering van de gron-
den van Balmatt

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Dijck tot mevrouw Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en Landbouw, over de sa-
nering van de gronden van Balmatt.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, ongeveer tien
maanden geleden heb ik over deze aangelegenheid
al eens een vraag om uitleg gesteld. Ik breng dit
dossier opnieuw onder de aandacht omdat ik de in-
druk heb dat er ondertussen weinig of niets is ge-
beurd op het desbetreffende terrein. Hopelijk kunt
u in uw antwoord aangeven dat er wel degelijk
schot in de zaak komt.

Dat dit dossier opnieuw onder de aandacht is ge-
komen, heeft ook te maken met het feit dat de
mensen van het ACV-Kempen in het paasreces een
aantal politici hebben gecontacteerd. Ze hebben
ook een videofilm gemaakt op de terreinen. De si-
tuatie daar tart elke verbeelding.

Tien maanden geleden heb ik de situatie al ge-
schetst. Het terrein is gelegen op een vrij strategi-
sche plaats. Het ligt vlak naast het Kempisch Ka-
naal en langs de provincieweg Mol-Turnhout, die
een belangrijke noord-zuidverbinding is in de
Kempen. Zoals u wel weet, gaat het om een oud fa-
brieksterrein, JM Balmatt, waar men allerlei soor-
ten platen maakte waarvan asbest de basisgrond-
stof was. Dat deze fabriek failliet is gegaan, had ui-

teraard alles te maken met het feit dat er in de loop
der jaren steeds meer duidelijkheid kwam over de
gevaren van asbest.

De terreinen liggen er nog altijd lamentabel bij. Na
de openbare verkoop van de inboedel is alles mee-
genomen wat niet te licht of te zwaar was. Het ge-
bouw zelf staat er momenteel als een ruïne bij.
Regen en wind hebben vrij spel. Er liggen nog
enorm veel asbestproducten opgeslagen. Enerzijds
gaat het om afgewerkte producten, maar anderzijds
gaat het ook om afval. Op de site zijn er ook duide-
lijk een aantal stortplaatsen. Oudere werknemers
stellen dat dit in bepaalde gevallen zelfs tot vijf
meter diepte is gebeurd. Nadien zijn die plaatsen
dan afgedekt met betonnen platen. Er is ook spra-
ke van stortingen die vroeger gebeurd zouden zijn
op openbare stortplaatsen in de omgeving. Het
gaat hier dus echt wel om een vrij uitgebreide pro-
blematiek, maar nu wil ik me specifiek beperken
tot het bedrijventerrein zelf.

Vanmiddag zal ik ook een interpellatie houden tot
minister Van Mechelen over ambachtelijke en in-
dustriezones in deze regio. Deze vraag om uitleg
staat daar uiteraard wel mee in verband. In de
Kempen zijn er immers heel wat brownfields. Tege-
lijk is er ook een tekort aan bedrijventerreinen. De
vraag is dan uiteraard wat we nu moeten doen.
Moeten we nieuwe ambachtelijke zones aansnij-
den, of zouden we niet beter proberen om de reeds
op het gewestplan aanwezige terreinen functioneel
te gebruiken ?

Mevrouw de minister, ik heb een aantal concrete
vragen. Wat is momenteel de stand van zaken ? Is
er een volledige inventaris van wat op het terrein
aanwezig is ? Hoe wordt ingespeeld op de situatie
zoals die zich op dit moment voordoet ? Wind en
regen hebben immers vrij spel. In de onmiddellijke
omgeving bevinden zich een aantal woonkernen.
De aanwezigheid van asbest zal toch wel gevaarlijk
zijn. In andere gevallen waar er asbest aanwezig is,



worden de grootst mogelijke veiligheidsmaatrege-
len genomen bij het verwijderen ervan, maar hier
gebeurt blijkbaar niets. Zijn er resultaten van het
oriënterend bodemonderzoek ?

Tien maanden geleden heb ik ook al gevraagd of
de OVAM eventueel ambtshalve kon optreden
voor de sanering. U hebt toen geantwoord dat dit
niet mogelijk was en dat de echte verantwoordelij-
ken hun verantwoordelijkheid dienden te nemen.
Ik begrijp dat uiteraard wel, maar toch meen ik dat
wij wel degelijk onze verantwoordelijkheid moeten
nemen als blijkt dat die bewuste verantwoordelij-
ken er niet meer zijn. Tot slot wil ik nog met na-
druk aandringen op een snelle oplossing voor deze
problemen.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer Van Dijck, ik zal sys-
tematisch antwoorden op de verschillende vragen
die u hebt gesteld. Ik zal het eerst hebben over het
terrein van Balmatt. JM Balmatt is failliet sinds 1
juli 1998. Op dat ogenblik was het bedrijf reeds een
half jaar asbestvrij aan het produceren. Dit bete-
kent dat er op het ogenblik dat het bedrijf effectief
failliet is gegaan, zo goed als geen vrije asbestvezels
als grondstof meer aanwezig waren. Afgewerkte
producten die wel nog asbest bevatten, zouden mi-
nimaal aanwezig zijn, aangezien die voor het groot-
ste deel na het faillissement nog zijn verkocht.

Dan is er het terrein van Rematt. Rematt exploi-
teert sinds 1993 op het terrein van Balmatt een as-
bestconditioneringsinstallatie. De vergunning stond
op naam van Balmatt, omdat dit gekoppeld was
aan de eigendom van het terrein. In 1999 heeft de
afdeling Milieu-inspectie een controle uitgevoerd
bij het bedrijf. Toen is gebleken dat het juridisch
niet zo eenvoudig was om de vergunning op naam
van Rematt te laten zetten. Rematt wou immers
maar een deel van het te saneren terrein kopen, en
dit leverde dan weer problemen op in het kader
van het bodemsaneringsdecreet. De OVAM kon
namelijk voor een gedeelte van één kadasterper-
ceel geen bodemattest afgeven. Dit heeft te maken
met de complexiteit van het bodemsaneringsde-
creet. U weet dat we eraan werken om dit in de
toekomst op een betere manier te regelen.

Er is zeer veel overleg geweest. Vorig jaar heb ik
de afsplitsing van het terreingedeelte van Rematt
goedgekeurd. Rematt heeft een borgstelling ge-
daan van 22 miljoen frank voor de sanering van dit
stuk van het terrein. In februari van dit jaar is dan

de overname van de vergunning door Rematt ge-
meld bij de bestendige deputatie. Rematt heeft on-
dertussen het oriënterend bodemonderzoek inge-
diend bij de OVAM. Ook het voorstel voor be-
schrijvend bodemonderzoek is nu blijkbaar inge-
diend. Momenteel wacht men op het antwoord van
de OVAM. Wat dit gedeelte van het dossier betreft,
denk ik dat alles geregeld is en dat er geen pro-
bleem zal zijn met de sanering.

Er waren ook een aantal vragen in verband met de
metingen. In 1999 werden door de VITO in op-
dracht van de VMM op een aantal plaatsen in
Vlaanderen metingen van asbestconcentraties uit-
gevoerd. Een van de meetplaatsen was gelegen op
50 meter ten noordoosten van Balmatt. Het meet-
station stond op de terreinen van de dienst Scheep-
vaart te Mol. De gemeten asbestconcentraties be-
droegen 260 tot 421 vezels per kubieke meter.

Ter vergelijking kan ik u nog een aantal gegevens
inzake asbestconcentraties bezorgen van het indus-
trieel milieu in de Gentse Kanaalzone, het stedelijk
milieu in Leuven, het residentieel milieu in Schilde
en het verkeersrijk milieu in Antwerpen. Die con-
centraties schommelen tussen 65 vezels per kubie-
ke meter in Leuven en 391 vezels per kubieke
meter in de Gentse Kanaalzone.

Op internationaal vlak is er de norm van de We-
reldgezondheidsorganisatie en van de Internation-
al Association for Research on Cancer. Die organi-
saties hanteren een waarde van 1 op 100.000 als
aanvaardbaar. Dit betekent dat er 1 extra kanker-
geval kan zijn op 100.000 personen. Voor die orga-
nisaties is dat een maatschappelijk aanvaardbaar
risico. Het gaat hier dus om een internationale
norm die betrekking heeft op een levenslange
blootstelling. Wat asbest betreft, ligt deze drempel-
waarde op 1.000 vezels per kubieke meter in de
lucht.

Ten opzichte van de andere locaties werden ter
hoogte van Balmatt iets hogere concentraties
waargenomen. De gevonden concentraties liggen
echter nog altijd duidelijk beneden de vooropge-
stelde drempelwaarde die door de WGO wordt ge-
hanteerd.

De gemeten achtergrondniveaus liggen op dit
ogenblik lager dan in 1983. Deze vergelijking dient
echter wel met enige reserve te worden gemaakt,
omdat in 1983 andere meetmethodes werden ge-
bruikt. Toen werden enkel steekproefsgewijze me-
tingen uitgevoerd. Er was dus geen continue me-
ting. Tevens waren er verschillen in de analyseme-
thode. We moeten dus wel enigszins voorzichtig
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zijn, maar toch kunnen we stellen dat er een ver-
mindering is ten opzichte van 1983.

In Mol werden veeleer lange – dus schadelijke –
vezels aangetroffen. Nabij een druk verkeerspunt
werd eerder de korte – dus onschadelijke – fractie
waargenomen. Daar zit dus ook wel een zeker ver-
schil in. Het besluit blijft in beide gevallen hetzelf-
de, namelijk dat de concentraties lager zijn dan de
drempelwaarde die overeenkomt met het aan-
vaardbaar risico. Over dit alles heeft de VITO in
februari van dit jaar een rapport gepubliceerd. Dit
rapport kan worden aangevraagd via de website
van de VMM.

In het algemeen wordt aangenomen dat het risico
bij blootstelling via de buitenlucht ten gevolge van
de verwering van asbestdaken beperkt blijft. Risi-
co’s treden wel op bij het agressief bewerken van
asbesthoudende daken zoals het reinigen onder
hoge druk en het bewerken met sneldraaiende
werktuigen.

U had ook enkele vragen over het terrein zelf van
Balmatt. Daar is een oriënterend bodemonderzoek
uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek zijn er dui-
delijke aanwijzingen dat er een historische veront-
reiniging met asbest is die een ernstige bedreiging
vormt. Er dient dan ook te worden overgegaan tot
bodemsanering.

In het beschrijvend bodemonderzoek moet de
ernst van de verontreiniging worden vastgesteld.
Dit onderzoek beoogt een beschrijving te geven
van de aard, de hoeveelheid, de concentratie en de
oorsprong van de verontreinigende stoffen. In het
beschrijvend bodemonderzoek zal ook worden na-
gegaan welke gevolgen de verontreiniging kan
hebben en zal een antwoord worden gegeven op de
vraag of de verontreiniging met asbest zich al dan
niet heeft verspreid tot in de omgeving.

In uw schriftelijk ingediende tekst maakt u melding
van een aantal incidenten. Als ik me niet vergis,
gaat het om het dumpen van asbest in het kanaal.
Mijn diensten melden me dat ze geen informatie
hebben over die incidenten.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister,
met mijn vraag doelde ik niet zozeer op bewuste
incidenten als wel op onbedoelde accidenten bij
het laden van schepen en dergelijke zaken meer.

Op die manier zouden er toch wel producten in het
kanaal terechtgekomen zijn.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Misschien moeten we dat nog
eens dieper onderzoeken. Algemeen kan ik wel
stellen dat een gezondheidsrisico volgens de huidi-
ge inzichten in de eerste plaats optreedt na inname
van vrije asbestvezels via de ademhaling. Asbestve-
zels in het water zouden dus niet onmiddellijk een
grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Dan is er de stand van zaken in verband met de sa-
nering zelf. Er zijn door verschillende instanties
oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd. Er
zijn verschillende rapporten opgesteld. Zo is er het
rapport van Geoconsult, dat is aangevuld met een
rapport van Geologica. Dan is er ook nog het rap-
port van Dames & Moore. Uit die rapporten blijkt
dat men in de bodem verontreinigingen heeft aan-
getroffen met tolueen, minerale olie, zware meta-
len en asbest. In het grondwater betreft het tolu-
een, xyleen, minerale olie en zink. Voor deze histo-
risch vastgestelde verontreinigingen moet worden
overgegaan tot het opstellen van een beschrijvend
bodemonderzoek.

U hebt ook gevraagd in hoeverre dit kan aanslui-
ten bij de aanpak van de brownfields. Balmatt
heeft hiertoe zelf geen aanvraag ingediend. Wij zijn
wel volop bezig met creëren van een structurele
onderbouwing voor de sanering van de brown-
fields. Mijn diensten werken daarvoor samen met
de OVAM. Dit gebeurt ook in overleg met de dien-
sten van de minister van Ruimtelijke Ordening.
Wat de bodemsanering betreft, kan ik u verzekeren
dat de Kempen een zeer hoge prioriteit zullen krij-
gen.

Het terrein van Balmatt kan worden opgesplitst in
twee delen. Voor ongeveer een tiende van het ter-
rein – ongeveer zestig are – werd in december 2000
in het kader van de overdracht van dit deel een af-
wijking toegestaan zoals bepaald in het desbe-
treffende artikel van het bodemsaneringsdecreet.
Het gaat hier dus over de verwerving door Rematt.
Er zijn financiële zekerheden. Binnen de kortst
mogelijke termijn zal er een bodemsaneringspro-
ject worden ingediend. Dit moet dan worden goed-
gekeurd, zodat men dan kan starten met de sane-
ring.

Wat betreft het andere deel van het terrein – onge-
veer 6 hectare – is er in opdracht van de curatoren
die Balmatt vertegenwoordigen, in de loop van fe-
bruari van dit jaar een oriënterend bodemonder-
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zoek overgemaakt. In het kader van de stopzetting
werd Balmatt aangemaand tot het opstellen van
het beschrijvend bodemonderzoek. Tot op heden is
Balmatt de verplichtingen in het kader van het bo-
demsaneringsdecreet nagekomen. Daarom is het
op dit moment niet nodig dat de OVAM ambtshal-
ve optreedt. Pas als na het verstrijken van de ter-
mijn blijkt dat Balmatt geen nieuwe initiatieven
neemt, zal de OVAM stappen zetten om over te
gaan tot ambtshalve sanering.

Dat is echter niet altijd een garantie dat het dan
sneller gaat. Aan die ambtshalve saneringen zijn
heel wat juridische complicaties verbonden. We
moeten dat dus zo veel mogelijk proberen te ver-
mijden. Nu is het vooral belangrijk dat we ervoor
zorgen dat de curatoren doen wat de wet voor-
schrijft.

Op het terrein zelf is momenteel inderdaad nog
niet echt te merken dat de zaak wordt aangepakt.
Ik kan echter stellen dat er op vrij korte termijn
zeker en vast verbetering merkbaar zal zijn.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik heb nog een vraag
over het gebied van Rematt. Wie zorgt daar voor
de financiering ? Doen de mensen van Rematt dat
zelf ?

Minister Vera Dua : Zij hebben een financiële
waarborg moeten geven. Wij hebben een uitzonde-
ringsmaatregel toegestaan om de overdracht moge-
lijk te maken, maar dan moesten ze wel een finan-
ciële zekerheid geven. Het geld staat geblokkeerd
op een bankrekening. Daaruit kan worden geput
om die saneringen te doen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Erik Matthijs tot me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu
en Landbouw, over de problematiek van de milieu-
vergunningen van kleine veehouderijen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Matthijs tot mevrouw Dua, Vlaams mi-
nister van Leefmilieu en Landbouw, over de pro-

blematiek van de milieuvergunningen van kleine
veehouderijen.

De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, dames en heren, ik heb een
nogal technische vraag in verband met problemen
in Oost-Vlaanderen. Ik veronderstel dat ze ook in
andere provincies bestaan.

Een aantal kleine veehouderijen die gedurende de
voorbije jaren in orde waren met de aangifteplicht
bij de Vlaamse Landmaatschappij, de VLM, kregen
geen nutriëntenhalte toegewezen. Ze kwamen tot
de vaststelling niet te beschikken over de vergun-
ningsbeslissingen met betrekking tot de rubrieken
9.3 tot 9.8 en 28.3 van de indelingslijst van Vlarem
I. Daardoor bedraagt de vergunde mestproductie 0
kilogram fosfaat en 0 kilogram nitraat per jaar.

Een aanvraag tot vergunning bij de gemeente geeft
aanleiding tot een stijging van de vergunde mest-
productie, wat strijdig is met de bepalingen van ar-
tikel 33 ter, paragraaf 1 van het mestdecreet. Daar-
door geeft de VLM steeds een ongunstig advies op
een aanvraag. Meestal treden bij het openbaar on-
derzoek geen bezwaren op omdat het over kleine,
reeds lang bestaande boerderijtjes gaat, die niet als
hinderlijk worden ervaren.

Volgens de adviezen van de VLM zijn deze bedrijf-
jes wel te beschouwen als bestaande veeteeltinrich-
tingen, omdat ze gedurende de drie voorbije kalen-
derjaren voldaan hebben aan de aangifteplicht bij
de VLM. Daarnaast stelt de VLM dat indien de ge-
meentelijke overheid bevestigt dat de stal voor de
stedenbouwwet van maart 1962 was opgericht en
er een bouwvergunning voor minstens één stal
werd afgeleverd voor 1 september 1991, het bedrijf
een bestaande veeteeltinrichting is.

De VLM zegt echter verder in haar advies aan de
bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen, dat
deze bedrijfjes volgens de definities van Vlarem II
moeten worden beschouwd als nieuwe inrichtin-
gen, aangezien er in het verleden nog geen vergun-
ning werd afgeleverd. In de meeste gevallen gaat
het om administratieve vergissingen of nalatighe-
den. Er werden de jongste jaren immers steeds
aangiftes gedaan bij de Mestbank.

Het gaat dus over kleine bedrijven. In Oost-Vlaan-
deren zijn er een twaalftal. Twee ervan ken ik. Het
zijn bedrijven die in de problemen zijn geraakt
omdat de uitbater lange tijd chronisch ziek was. De
problematiek is bij elk van de bedrijven dezelfde :
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de vergunning moet worden geweigerd omwille
van het niet aanwezig zijn van een vergunde mest-
productie, wat de mestproductie zou verhogen.
Toch zijn de bedrijven voor het overige wel in orde.
Ze zijn ook altijd in orde geweest met hun aangifte
bij de Mestbank. Van een feitelijke verhoging van
de mestproductie is bijgevolg geen sprake. Wat wel
ontbreekt is de noodzakelijke vergunning om het
bedrijf te mogen uitbaten.

De provinciale milieuvergunningscommissie heeft
over deze problematiek een nota voorgelegd aan
de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen.
Daarin wordt gevraagd om de problematiek te sig-
naleren aan de Vlaamse minister van Landbouw en
Leefmilieu. Ik besef dat het geen makkelijke zaak
is. Voor de uitbaters van de kleine veehouderijen
vormen deze problemen echter een menselijke
drama.

Mevrouw de minister, heeft de VLM u op de hoog-
te gebracht van deze problematiek ? Is er een op-
lossing in de maak ?

De voorzitter : Mevrouw Vertriest heeft het woord.

Mevrouw Isabel Vertriest : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, ik sluit me graag aan bij de
vraagsteller. Het klopt immers dat een aantal klei-
ne bedrijfjes, bijvoorbeeld met tien ezels en drie
schapen, met grote problemen kampen omdat ze
geen nutriëntenhalte hebben ontvangen. Ook ik
zou graag vernemen welke oplossing kan worden
gevonden.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer Matthijs, dames en heren, ik ben me bewust
van de problematiek van de kleine veeteeltbedrij-
ven die worden uitgebaat zonder de nodige ver-
gunning. Uit informatie die ik heb ontvangen van
de provincie, gaat het over bedrijven met maximaal
140 runderen. De term ‘kleine bedrijven’ is dus re-
latief. De wetgeving maakt immers geen onder-
scheid tussen heel klein en klein.

Mevrouw Isabel Vertriest : Ik heb het enkel over
heel kleine bedrijven.

Minister Vera Dua : Eind vorig jaar werd ik via de
VLM op de hoogte gebracht van enkele vergun-
ningsdossiers waarbij bepaalde bestendige deputa-
ties het opportuun vonden om, omwille van billijk-
heid, toch een vergunning te verlenen om situaties

te regulariseren. Ik heb toen de verantwoordelijke
gedeputeerden samengeroepen. De conclusie van
deze vergadering luidde dat de VLM samen met de
provinciebesturen alle vergunningsdossiers zou
overlopen en me een stand van zaken over de pro-
blemen mee te delen. Ik vermoed dat ze daarmee
nog druk bezig zijn, want ik heb voorlopig nog
geen eindverslag ontvangen.

Ik benadruk dat het volgens de huidige mestwetge-
ving niet mogelijk is om de milieuvergunning te re-
gulariseren voor niet-vergunde veeteeltbedrijven.
Dat principe werd reeds sinds 1996 in de mestwet-
geving ingeschreven voor de zogenaamde zwarte
en donkergrijze gemeenten. Sinds MAP-2bis is ook
het stand-stillprincipe van de vergunde productie
per inrichting veralgemeend voor het hele Vlaams
Gewest. Het werd bovendien aangevuld met de tij-
delijke regeling over de nutriëntenhalte.

Ik wijs er u ook op dat reeds onder de bepalingen
van MAP-1 door de toenmalige minister van Leef-
milieu aan de leden van de bestendige deputaties
en aan de colleges van burgemeester en schepenen
werd gevraagd om dergelijke regularisaties van be-
staande toestanden te weigeren, omdat ze een stij-
ging van de vergunde mestproductie inhouden. Dat
staat in een omzendbrief van 9 mei 1996 van de
heer Kelchtermans, toenmalig Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling. Hij stelde in de brief
dat regularisaties niet kunnen omdat ze ingaan
tegen de wet. Dat principe wordt consequent door-
getrokken in MAP-2.

Ik weet dat dit alles niet evident is voor kleine be-
drijven. De mestproblematiek is echter heel om-
vangrijk en kan niet enkel worden opgelost door
de grote bedrijven. Tijdens de vorige legislatuur
werden grafieken voorgesteld over het aandeel van
de mestproductie en de mestoverschotten bij be-
drijven. Toen bleek dat in Vlaanderen heel veel
kleine en middelgrote bedrijven zijn. De mestpro-
blematiek oplossen door enkel de grote bedrijven
aan te pakken zou bijgevolg niet lukken.

In de bestaande regelgeving wordt terecht voor-
rang gegeven aan de veeteeltbedrijven die volledig
in orde zijn met de diverse milieuregels. Dat komt
bijvoorbeeld tot uiting bij de nutriëntenhalte. Die
is immers heel duidelijk. Uiteraard moeten de be-
drijven in de eerste plaats in orde zijn met hun mi-
lieuvergunning. Bij het beoordelen van de vergun-
ningsdossiers zijn mestafzet en het voldoen aan de
aangifteplicht belangrijke beoordelingscriteria.

Mijnheer Matthijs, u maakt gewag van een ver-
meende tegenstrijdigheid in de advisering door de
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VLM en de rol van de Mestbank daarbij. Het feit
dat veehouderijen trouw voldoen aan hun aangifte-
plicht bij de Mestbank wil niet automatisch zeggen
dat ze ook in orde zijn met hun vergunning. We
kunnen dit vergelijken met een chemisch bedrijf
dat in orde is inzake de uitstoot van emissies van
schadelijke stoffen, maar dat niet over een bouw-
vergunning beschikt. Het gaat niet op om dat be-
drijf automatisch een bouwvergunning af te leve-
ren, omdat het in orde is met de uitstoot. Veeteelt-
bedrijven moeten zowel in orde zijn met de mest-
wetgeving als met de Vlarem-regelgeving.

Wat wel een knelpunt vormt, is de vaststelling dat
de Mestbank niet beschikt over een gegevensbe-
stand waaruit de vergunningstoestand van de be-
drijven blijkt. We proberen daar al langer dan een
jaar iets aan te doen. Met zo’n bestand zou het veel
eenvoudiger werken zijn, want een bedrijf dat niet
over een vergunning beschikt, moet geen mestaan-
gifte doen. Ik herhaal dat mestaangiftes geen argu-
ment kunnen vormen om zomaar te regulariseren.

De Mestbank moet er in de eerste plaats voor zor-
gen dat de producent-gebruiker van mest in orde is
met de mestwetgeving. Het is niet zozeer de taak
van de Mestbank om te controleren of er al dan
niet een vergunning is. De Mestbank mag immers
geen controles uitvoeren op de milieuvergunning,
want dat is de taak van de gemeenten en de milieu-
inspectie. De taken van de diverse diensten zijn
heel duidelijk afgebakend.

In het verleden werd dus niet echt actief opgezocht
of bedrijven in orde waren. In het licht van de advi-
sering bij vergunningsvernieuwingen wordt de da-
tabank nu wel systematisch opgebouwd. De VLM
houdt bij de advisering natuurlijk wel rekening met
dit alles.

Wettelijk is er in feite geen oplossing mogelijk. We
wachten het resultaat af van de samenspraak tus-
sen de VLM en de bestendige deputaties. Het is
zeker niet de bedoeling om alle bedrijven zonder
vergunning een regularisatie te verstrekken. Dat is
trouwens onmogelijk.

De voorzitter : De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de voorzitter, ik
denk dat de minister er zich van bewust is dat ik
niet vraag om de wettelijke bepalingen te torpede-
ren.

Naar aanleiding van de preambule van bepaalde
beslissingen van de provinciale milieuvergunnings-
commissie, heb ik willen aantonen dat men zich
zorgen maakt over een aantal schrijnende gevallen.
De grootte van de bedrijven doet er niet zozeer
toe, maar ik heb bedrijven met 50 tot 100 runderen
voor ogen. Het gaat over uitbaters die niet in orde
zijn met de milieuvergunning, maar daar zelf niet
van op de hoogte zijn.

Het zou inderdaad beter zijn dat de Mestbank ook
over de vergunningsgegevens kan beschikken. Het
decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat ook de ge-
meenten een vergunningenregister moeten aanleg-
gen. Dat zal zorgen voor meer duidelijkheid. Ik
hoop dat wij de resultaten van het overleg tussen
de VLM en de bestendige deputaties ook zullen
ontvangen. Ook ik wacht die resultaten af, want
aan de hand ervan zullen we merken wat mogelijk
is. Ik besef heel goed hoe ingewikkeld de wetge-
ving terzake is. Het gaat immers over bestaande
veeteeltinrichtingen. De verschillende wetten zijn
heel ingewikkeld. Ook op dat vlak is duidelijkheid
nodig, want ik ben bang dat mensen er verstrikt in
geraken.

Minister Vera Dua : Mijnheer Matthijs, de wetge-
ving is integendeel heel duidelijk : iedere vergun-
ningsplichtige die niet over een vergunning be-
schikt, krijgt nutriëntenhalte nul. Eenvoudiger kan
niet.

Natuurlijk word ook ik aangesproken door de vee-
houders. Sommigen vertellen dat ze een vergun-
ningsaanvraag hebben ingediend bij de gemeente,
maar dat die stelt dat een aanvraag niet nodig is. Ik
raad de mensen aan om dit door de gemeente op
papier te laten zetten, maar natuurlijk weigeren de
gemeenten dat. Ik zit in een moeilijke positie en
weet niet zo snel wat ik de mensen in dergelijke
omstandigheden moet vertellen. Het is geen een-
voudige problematiek.

De voorzitter : Mevrouw Vertriest heeft het woord.

Mevrouw Isabel Vertriest : Ik wil nog even verdui-
delijken dat ik geen pleidooi houdt voor regularisa-
tie van de bedrijven. Ik stelde mijn vraag met het
hoevetoerisme in gedachten, want die bedrijven
dienden eerst niet, maar later wel over een vergun-
ning te beschikken. Er bestaat bijgevolg nog heel
wat onduidelijkheid op het terrein.

Minister Vera Dua : In het verleden bestond inder-
daad nogal wat onduidelijkheid over wie wel en
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wie niet vergunningsplichtig was, maar we kunnen
moeilijk beslissen om te regulariseren tot een be-
paalde datum.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 10.37 uur. 
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