Mestverwerking
en het nieuwe mestdecreet
Sinds 1 januari 2007 is het nieuwe mestdecreet van kracht. Hierbij geven wij u een
overzicht van de belangrijkste aandachtspunten wat betreft mestverwerking.

-

Wat is mestverwerking?
de export van ruwe pluimveemest of paardenmest buiten het Vlaamse Gewest;
de export van behandelde dierlijke mest buiten het Vlaamse Gewest (incl.
omzetting naar milieuneutrale componenten zoals N2);
de afzet van behandelde dierlijke mest in parken, plantsoenen en de particuliere
afzet binnen het Vlaamse Gewest;
de afzet binnen het Vlaamse Gewest van tot kunstmest behandelde dierlijke mest.

Mestverwerkingsplicht
Bij de bepaling van het mestoverschot (uitgedrukt in kg N) in een bepaald
kalenderjaar wordt rekening gehouden met de geproduceerde en op de
landbouwgronden van de exploitatie/bedrijf/bedrijfsgroep afzetbare hoeveelheid N uit
dierlijke mest van dat kalenderjaar.
De mestverwerkingsplicht van de bedrijfsgroep in een bepaald kalenderjaar bedraagt
0,60% per volle schijf van 1000 kg netto N-overschot van dat kalenderjaar,
vermeerderd met volgende percentages in functie van de gemeentelijke
productiedruk van dierlijke mest (kg N/ha), van de gemeente of gemeenten waar de
gehele bedrijfsgroep of delen van de bedrijfsgroep gelegen zijn:
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met een maximum verwerkingsplicht van 60 %.
Er is een vrijstellingsdrempel voorzien: Indien de te verwerken hoeveelheid per
bedrijfsgroep minder dan 5000 kg netto N bedraagt is de bedrijfsgroep van deze
verplichting ontheven.
De Mestbank reikt mestverwerkingscertificaten uit voor de hoeveelheid N uit dierlijke
mest die verwerkt werd. De certificaten zijn overdraagbaar en de overdrachten
worden geregistreerd door de Mestbank. Door het indienen van deze certificaten kan
aan de plicht voldaan worden. De mestverwerkingscertificaten mogen echter voor
maximaal 5000 kg netto N afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd
door een andere bedrijfsgroep.
De administratieve geldboete bij het niet voldoen aan de verwerkingsplicht bedraagt
2 per kg N (voor de volgende overtreding binnen de 5 jaar, 4 per kg N) die niet is
verwerkt.

Bedrijfsontwikkeling
Bedrijfsontwikkeling door overname van nutriëntenemissierechten (NER) is vanaf
2007 mogelijk mits annulering van 25 % van de overgenomen NER.
De overname van NER zonder annulering is o.a. mogelijk indien bovenop de
mestverwerkingsplicht, 25% van de overgenomen NER wordt verwerkt door de
verwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf.
Bedrijfsontwikkeling zal vanaf 2008 ook mogelijk worden via extra bewezen
mestverwerking mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- De nutriëntenbalans in het Vlaamse Gewest moet in evenwicht zijn, zoals ook
moet blijken uit een significante verbetering van de resultaten van de metingen
van de relevante parameters.
De Vlaamse Regering kan uitzonderingen toestaan voor een bedrijf dat in het
jaar X deel uitmaakte van een bedrijfsgroep die aan mestverwerkingsplicht
heeft voldaan en dat daarenboven 25 % van de netto uitbreiding heeft verwerkt
en in de mate dat er in het Vlaamse Gewest meer dan 13 miljoen kg N wordt
verwerkt, zoals vastgesteld op basis van de door de Mestbank uitgereikte
mestverwerkingscertificaten. Zij kunnen deze mestverwerking niet invullen door
het verwerken of laten verwerken van mest afkomstig van een ander bedrijf.
Vanaf het jaar X + 1 kent de Mestbank niet-overdraagbare NERmestverwerking (MVW) toe. Vanaf het jaar X + 1 dient de bedrijfsgroep
waartoe de landbouwer behoort, voldaan te hebben aan haar
mestverwerkingsplicht en dient de landbouwer daarenboven 25 % van de
gehele uitbreiding plus de gehele uitbreiding te verwerken;
- De bedrijven dienen de bijkomende mestproductie volledig te verwerken of te
laten verwerken. Zij kunnen deze mestverwerking niet invullen door het
verwerken of laten verwerken van mest afkomstig van een ander bedrijf of van
andere op het bedrijf geproduceerde mest dan de bijkomende mestproductie;
- Zij mogen geen NER hebben overgedragen;
- Zij mogen in de toekomst ook geen NER overdragen, tenzij in het kader van
een bedrijfsovername van het volledige bedrijf. De mestverwerkingsplicht met
betrekking tot de NER - MVW blijft onverkort gelden;
- Indien de mestverwerking van de uitbreiding niet gebeurt, vervalt de
milieuvergunning betreffende het uitgebreide deel.
De Mestbank annuleert de NER indien blijkt dat de mestverwerking niet gebeurt of
indien NER - MVW werden overgedragen.

Contacteer ons voor meer informatie!

