Wetgeving bij mestverwerking
Bij het realiseren van mestverwerking zijn diverse wetgevingen van toepassing.
Vergunningen
Voor het exploiteren van een mestverwerkingsinstallatie waarvan de
verwerkingscapaciteit 2 ton mest of meer bedraagt op jaarbasis, is een
milieuvergunning vereist. De milieuvergunningsaanvraag moet ingediend worden
door de toekomstige exploitant van de mestverwerkinginstallatie, ofwel bij de
Bestendige Deputatie van de Provincie (Klasse 1) of bij het College van
Burgemeester en Schepenen (Klasse 2) van de gemeente waar de inrichting gelegen
is.
Mestbe- en mestverwerkingsinstallaties vallen strikt genomen onder rubriek 28.3 van
Vlarem I. Kleinschalige installaties, mobiel of op het bedrijf, kunnen echter onder
rubriek 9 worden ingedeeld. De milieuvergunning kan dan onder bepaalde
voorwaarden volgens de vereenvoudigde VLAREM-procedure 'mededeling kleine
veranderingen' worden bekomen (o.m. geen openbaar onderzoek, kortere
vergunningsprocedure, geen dossiertaks). In Vlarem II zijn tevens bepaalde
sectorale vergunningsvoorwaarden voor mestverwerkingsinstallaties opgenomen
zoals rond uitbating, lozingsnormen en emissies.
Om de verwerkingsefficiëntie van een mestverwerkingsinstallatie te kunnen
berekenen, bepaalt VLAREM dat voor elke installatie de stikstof- en fosfaatstromen
tijdens het proces in kaart moeten gebracht worden. Hiervoor moet de mestverwerker
een nauwkeurige nutriëntenbalans opstellen.
Daarnaast moet tevens een meetprotocol opgemaakt worden, dat de meststromen
en de potentiële verliesposten identificeert en aangeeft hoe en met welke frequentie
deze moeten bemonsterd worden. Op basis hiervan berekent de Mestbank het
verwerkingsaandeel van de installatie, dat aangeeft hoeveel deze in een bepaald
kalenderjaar verwerkt heeft.
Meestal heeft men bij mestverwerking ook een stedenbouwkundige vergunning
nodig, behalve wanneer het gaat om mobiele installaties of installaties die opgesteld
worden binnenin vergunde gebouwen. De aanvraag moet ingediend worden bij het
College van Burgemeester en Schepenen (zie eveneens VCM-fiche ‘Inplanting van
mestverwerking’).
Europese Verordening 1774/2002
De Verordening 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad stelt de
gezondheidsvoorschriften vast inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en omvat zowel vereisten voor de mestverwerkingsinstallatie als
voor zijn eindproducten. Zo moeten de eindproducten voor export gehygiëniseerd

worden door middel van een hittebehandeling van 1 uur op 70°C (met uitzondering
van pluimvee- en paardenmest). Daarnaast moet het verwerkingsbedrijf o.a. bestaan
uit een reine en onreine zone en voorzien zijn van een HACCP-systeem. Indien aan
alle voorwaarden voldaan is, wordt een erkenning afgeleverd door de Mestbank.
Transportverordening
Op Europees niveau wordt dierlijke mest tot op heden nog altijd als afval
gecatalogeerd. Bijgevolg is de Transportverordening 259/93/EEG of EVOA
(Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen) steeds van toepassing
bij de export van ruwe pluimveemest.
Indien een eindproduct van de mestverwerking voldoet aan de Verordening
1774/2002 wordt het op Europees niveau niet meer aanzien als een afvalstof en is
bijgevolg EVOA niet van toepassing.
Voor transport van verwerkte dierlijke mest buiten de EU is het al dan niet toepassen
van de Transportverordening in functie van de benoeming van het eindproduct door
het land van bestemming. Indien het land van bestemming het eindproduct aanziet
als een afvalstof moet dezelfde procedure worden gevolgd als voor de export van
niet-verwerkte mest. Indien het land van bestemming het eindproduct niet meer
beschouwt als een afvalstof, is deze verordening niet van toepassing.
Bij co-verwerking van mest en afval is deze verordening steeds van toepassing.
Koninklijk Besluit van 7 januari 1998
Om meststoffen binnen België te verhandelen, moet het eindproduct voorkomen op
de lijst in Bijlage I van het KB van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Indien het eindproduct niet
op de lijst voorkomt, kan een ontheffing worden aangevraagd.
VLAREA (Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer)
Eindproducten van de co-verwerking van mest met organisch biologische afvalstoffen
zijn afvalstoffen, die enkel in aanmerking kunnen komen voor het gebruik als
secundaire grondstof, indien zij opgenomen zijn in de lijst van bijlage 4.1. van het
VLAREA en voldoen aan de voorwaarden inzake samenstelling en gebruik. Bij export
(buiten Vlaanderen) van de eindproducten van co-verwerking is strikt genomen het
VLAREA niet van toepassing.
Mestdecreet (zie VCM-fiche ‘Mestverwerking en het nieuwe mestdecreet’)
VLAREBO
Afhankelijk van de rubriek(en) waaronder de installatie vergund is volgens VLAREM,
kan het bodemsaneringsdecreet en zijn uitvoeringsbesluit VLAREBO al of niet van
toepassing zijn.
Contacteer ons voor meer informatie!

