Rijksdienst voor ondernemend
Nederland

Nieuwsbrief
mestverwerkingsplicht
Nieuwsbrief | November 2014

Beste lezer
In deze nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste punten
van de mestverwerkingsplicht voor u op een rij gezet.
Deze mestverwerkingsplicht is op 1 januari 2014 ingegaan.
Landbouwers met een bedrijfsoverschot moeten een deel
hiervan laten verwerken.

Mestverwerkingsplicht in stappen
Stap 1 p Bereken uw bedrijfsoverschot.
Stap 2 p In welke regio ligt uw bedrijf? En wat is het
verwerkingspercentage voor deze regio?

Naast de mestverwerkingsplicht blijven ook de gebruiksnormen
en de regels voor dierproductierechten voor varkens en pluimvee
gelden.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie voor landbouwers,
bewerkers en verwerkers van mest.

Stap 3 p Bekijk of uw verwerkingsplicht boven of onder de
drempelwaarde van 100 kilo fosfaat ligt.

Er lopen op dit moment nog een aantal voorstellen die nog niet
zijn vastgesteld. Het gaat hier om voorstellen voor strorijke mest
en korrelen. Hierover vindt u daarom nog geen informatie in
deze nieuwsbrief. Houd ons klantportaal mijn.rvo.nl in de gaten
voor de meest actuele informatie.

Stap 5 p Ligt uw verwerkingsplicht boven de drempelwaarde, ga
dan na of u mogelijk onder een volledige of gedeeltelijke
vrijstelling valt van uw verwerkingsplicht.

Stap 4 p Ligt uw verwerkingsplicht onder de drempelwaarde, dan
hoeft u niets te doen.

Stap 6 p Geldt de verwerkingsplicht na stap 5 nog steeds, sluit dan
een passende overeenkomst af.
Stap 7 p Zorg dat de overeenkomsten op tijd bij ons binnen zijn.
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Ook voor uw bedrijf?
De verplichting om mest te laten verwerken geldt alleen als
er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op
uw grond kunt plaatsen. Dit kunt u bepalen door uw
bedrijfsoverschot te berekenen.

Stap 1: bereken uw bedrijfsoverschot.
Dit berekent u als volgt: de hoeveelheid mest (in kilogram
fosfaat) die de dieren op uw bedrijf produceren in een
kalenderjaar, vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte
voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw
natuurterrein mag uitrijden.
De mestproductie berekent u op dezelfde manier als bij het
stelsel van gebruiksnormen. In tegenstelling tot het stelsel
van gebruiksnormen neemt u de begin- en eindvoorraden
mest niet mee in de berekening.

Hoeveel mest verwerken?
Komt u met uw berekening uit op een bedrijfsoverschot?
Dan moet u een percentage van de mest laten verwerken.
Dit is uw verwerkingsplicht. Het percentage dat u moet laten
verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Stap 2: in welke regio ligt uw bedrijf? En wat is het
verwerkingspercentage voor deze regio?

Wat valt onder mestverwerking?
Onder mestverwerking vallen het exporteren van
dierlijke meststoffen en het verbranden of vergassen
van dierlijke meststoffen tot as, waarin maximaal
10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is.
Het verwerken van mest gebeurt altijd door een
verwerker. Dit kan geen landbouwbedrijf zijn.
Covergisten en scheiden zijn bewerkingsmethodes
en vallen niet onder mestverwerking.

Wanneer geen of minder mest
verwerken
U heeft berekend dat u een mestverwerkingsplicht heeft en
mest moet laten verwerken. Er zijn situaties waarbij u het
verplichte verwerkingspercentage niet of niet volledig hoeft
te laten verwerken.

Stap 5: ligt uw verwerkingsplicht boven de drempelwaarde, ga dan na of u mogelijk onder een volledige of
gedeeltelijke vrijstelling valt van uw
verwerkingsplicht.

Drempelwaarde

In de situaties hieronder mag u de hoeveelheid fosfaat
aftrekken van uw verwerkingsplicht:
• Als u mest afvoert naar eigen grond in het buitenland
(grenspercelen).
• Als u een biologisch bedrijf heeft en u biologische mest
afvoert naar een ander biologisch bedrijf.
• Als u mest van paarden, pony’s of pluimvee afvoert naar
ondernemers die champignonsubstraat bereiden. U vult
dan op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen
opmerkingscode 72 in.

Er is een drempelwaarde vastgesteld: onder een bepaald
aantal kilo’s fosfaat bent u vrijgesteld van de
verwerkingsplicht.

Ook vrijstelling bij mestafvoer naar landbouwbedrijf
in de regio (RMO)

De percentages worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2014 heeft
u te maken met deze verwerkingspercentages:
Oost: 15%
Zuid: 30%
Overig: 5%
In 2015 gaan andere percentages gelden. Deze zijn nu nog niet
bekend. U leest ze op ons klantportaal zodra ze bekend zijn.

Stap 3: bekijk of uw verwerkingsplicht boven of onder
de drempelwaarde van 100 kilo fosfaat ligt.
De drempelwaarde geldt na het bepalen van uw verwerkings
plicht, niet na het berekenen van uw bedrijfsoverschot.
Voor 2014 geldt een drempelwaarde van 100 kilo fosfaat.
Heeft u bijvoorbeeld een overschot van 1000 kilo, waarvan u
5% moet laten verwerken? Dan is uw verwerkingsplicht 50
kilo, maar omdat dit onder de drempelwaarde ligt, hoeft u
dit niet te laten verwerken.

Stap 4: ligt uw verwerkingsplicht onder de drempelwaarde, dan hoeft u niets te doen.
U hoeft geen mest te laten verwerken. De overige
verplichtingen vanuit de Meststoffenwet blijven wel gelden.
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Voert u mest af naar een of meer landbouwbedrijven? Dan
bent u vrijgesteld van de verwerkingsplicht als u ook aan
alle volgende voorwaarden voldoet:
• Uw bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar
maximaal 25% van de totale mestproductie.
• U voert uw totale bedrijfsoverschot af naar het andere
landbouwbedrijf.
• De afnemer mag de mest niet eerst opslaan, maar moet
deze direct op zijn landbouwgrond gebruiken.
• Het perceel waar de mest naar toe gaat ligt hemelsbreed
maximaal twintig kilometer vanaf uw productielocatie.
• U sluit voorafgaand aan het mesttransport een Regionale
mestafzetovereenkomst (RMO) af met de afnemer.
• Op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen vult u
opmerkingscode 71 in.
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Welke overeenkomsten kunt u afsluiten?
Er bestaan verschillende manieren om aan de
mestverwerkingsplicht te voldoen. U kunt overeenkomsten
afsluiten en het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen
gebruiken.

Stap 6: geldt de verwerkingsplicht na stap 5 nog
steeds, sluit dan een passende overeenkomst af.
Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM)
Voert u mest rechtstreeks af naar een verwerker? Gebruik
dan opmerkingscode 61 op het VDM. Het VDM geldt dan als
mestverwerkingsovereenkomst voor de verwerkingsplicht.
Wij weten dan dat u deze mest laat verwerken en om
hoeveel kilogram fosfaat het gaat. De verwerker verbrandt,
vergast of exporteert de hoeveelheid fosfaat.
Driepartijenovereenkomst (DPO)
U kunt een Driepartijenovereenkomst afsluiten. Dit is een
overeenkomst tussen een landbouwer, een mestbewerker
en een mestverwerker. Een verwerker mag nooit een
landbouwbedrijf zijn. De verwerker verbrandt, vergast of
exporteert de hoeveelheid fosfaat.
Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) met een landbouwer
Bij deze overeenkomst spreekt u met een andere
landbouwer af dat u de verwerkingsplicht overdraagt aan
deze landbouwer. U hoeft de mest niet te vervoeren naar
deze landbouwer. Wel moet u hierbij nog rekening houden
met de gebruiksnormen en eventueel de mest afvoeren.
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U mag met meerdere landbouwers een VVO afsluiten.
VVO’s tussen veehouders met hoofdzakelijk pluimvee en
veehouders met andere diersoorten zijn niet mogelijk.

Heeft u het al geregeld?
U heeft tot en met 31 december van het betreffende jaar de
tijd om de mestverwerkingsplicht te regelen. Dit betekent
dat u voor die datum overeenkomsten heeft afgesloten en
deze op tijd aan ons heeft doorgegeven.

Stap 7: zorg dat de overeenkomsten op tijd bij ons
binnen zijn.
Voor de verschillende overeenkomsten geldt dat:
• de gegevens van de Vervangende
verwerkingsovereenkomst (VVO) uiterlijk 31 december
2014 bij ons binnen moeten zijn;
• u de Driepartijenovereenkomst (DPO) afsluit voordat de
eerste mest naar de bewerker wordt vervoerd. U bewaart
de DPO in uw eigen administratie en meldt deze uiterlijk
31 december 2014 aan ons;
• u het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen op tijd
instuurt;
• u de Regionale mestafzetovereenkomst bewaart in uw
administratie, deze gegevens hoeft u niet toe te sturen.
Een VVO, DPO en VDM stuurt u naar ons toe via mijn.rvo.nl.
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Tips voor alle partijen
De afgelopen tijd hebben we onderzocht hoe landbouwers,
bewerkers en verwerkers invulling hebben gegeven aan de
verwerkingsplicht. Soms krijgen we niet de juiste overeen
komsten binnen. Het komt bijvoorbeeld voor dat
opmerkingscode 61 wordt gebruikt op een Vervoersbewijs
dierlijke meststoffen (VDM), terwijl een Driepartijen
overeenkomst (DPO) afgesloten had moeten worden.
Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden.
Landbouwer
Gebruik opmerkingscode 61 alleen als u mest rechtstreeks
afvoert naar een verwerker of rechtstreeks vanaf uw bedrijf
laat exporteren. Voert u mest af naar iemand die de mest
eerst bewerkt? Sluit dan een DPO af.
Bewerker
Voert u mest aan van een landbouwer waarmee u een DPO
heeft afgesloten? Vul dan niet opmerkingscode 61 in op het
VDM. Dit geldt ook als u mest afvoert naar een verwerker
met wie u een DPO heeft afgesloten. Ook dan gebruikt u
deze opmerkingscode niet.
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Verwerker
Gebruik opmerkingscode 61 alleen bij vervoer van mest
vanaf het landbouwbedrijf rechtstreeks naar uw eigen
opslag of naar het buitenland. Vervoert u mest vanaf uw
eigen opslag naar het buitenland, gebruik dan niet
opmerkingscode 61.

VDM als mestverwerkingsovereenkomst
Gebruikt u het VDM als overeenkomst? Gebruik
opmerkingscode 61 alleen als de leverancier een
producent van dierlijke mest is. De opmerkingscode 61:
–	kan niet samen met opmerkingscode 13, 71, 32, 72 of 37;
–	kan wel samen met opmerkingscode 11, 12, 14 of 19.
De opmerkingscodes 61, 71 en 72 worden niet altijd goed
ingevuld op het VDM. Daarom krijgt u voor transporten
die in 2014 zijn gereden de mogelijkheid om voor deze
opmerkingscodes een wijzigingsverzoek in te dienen.
Hoe u dat doet leest u op ons klantportaal: mijn.rvo.nl.
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