Mestverwerkingsovereenkomsten goed geregeld?
Sinds 1 januari 2014 zijn veehouders met een fosfaatoverschot op het bedrijf verplicht om
een deel van het mestoverschot te verwerken. Als u een fosfaatoverschot heeft, moet u dus
aan de slag. En dan is het niet voldoende om alleen een afspraak te hebben met een
mestverwerker, mestverwerkersinitiatief, veehouder, loonwerker of een andere intermediair.
De afspraken moeten in uw digitale dossier bij Rijksdienst van Ondernemend Nederland
(RVO) staan. En alleen als u in uw mailbox een bevestiging van registratie van RVO
ontvangen heeft én u uw digitale handtekening heeft gezet én eventueel een derde partij dat
ook gedaan heeft, is dat deel van de mestverwerkingsplicht geregistreerd. Zo niet, bel uw
intermediair waar u de mest aan geleverd hebt en geef de noodzaak aan dat hij het bij RVO
moet registreren. Zonder dat, heeft u niet voldaan aan de mestverwerkingsplicht.
LTO Noord merkt in de praktijk dat veehouders met een mestverwerkingsplicht veel vragen
hebben over het invullen en controleren van de registratie bij RVO. Er zijn drie verschillende
overeenkomsten:






De driepartijenovereenkomst (DPO/3PO) is de meest voorkomende overeenkomst.
De intermediair start in de praktijk vaak het registratieproces bij RVO. Omdat de
intermediair weet aan welke derde partij de mest geleverd is. Bij een 3PO moeten
alle drie partijen een digitale handtekening via een TAN Code zetten. Dan is aan de
registratie voldaan.
Een mestverwerkingsovereenkomst (MVO), waarbij op het vervoersbewijs dierlijke
meststoffen (VDM) opmerkingscode 61 (of 72) wordt vermeld. Deze optie kan beperkt
gebruikt worden omdat de mest rechtstreeks geleverd moet worden aan een
verwerker/exporteur. Check goed uw eigen dossier of de mest die van uw bedrijf is
afgevoerd ook daadwerkelijk bij RVO is geregistreerd met opmerkingscode 61 (of 72).
Vervangende mestverwerkingsovereenkomst (VVO). De mestverwerkingsplicht
van een veehouder wordt overgedragen naar een andere veehouder die meer mest
(in kg fosfaat)heeft verwerkt dan waartoe hij verplicht was. Een VVO moet ook
geregistreerd worden bij RVO. Een van de betrokken veehouders kan de gegevens
bij RVO invullen, waarna de ander de registratie met een TAN-code bevestigd. Het
verzoek tot het digitaal ondertekenen met een TAN code komt vanuit RVO in de
mailbox.

Let op: VVO's tussen veehouders met hoofdzakelijk pluimvee en veehouders met andere
diersoorten zijn niet mogelijk. Veehouders met hoofdzakelijk pluimvee hebben een bedrijf
waarbij de totale fosfaatproductie voor meer dan de helft uit pluimveemest bestaat
Meer informatie op de RVO website.
Goed geregeld
Voor 31 december van het betreffende jaar moet de registratie van de verwerkingsplicht met
een digitale handtekening (via een TAN code) bij RVO geregeld zijn. We willen u erop wijzen
dat u zelf verantwoordelijk bent dat RVO de juiste gegevens heeft én dat het verplichte deel
van het fosfaatoverschot op het bedrijf verwerkt is.
De verplichting om mest te laten verwerken geldt als er op uw bedrijf meer fosfaat wordt
geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden. Elke veehouder moet de mestboekhouding
kunnen overleggen bij een controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA) en RVO. Zorg er daarom voor dat u weet wat u moet doen. Bereken of u een
bedrijfsoverschot heeft, eventueel samen met uw bedrijfsadviseur of accountant. Als uit de

berekening blijkt dat uw bedrijf meer fosfaat produceert dan dat u op uw grond mag uitrijden,
heeft u een mestverwerkingsplicht. Dit betekent dat u moet zorgen dat een deel van de
mestproductie verwerkt moet worden.
Welk deel een veehouder moet verwerken is afhankelijk van de regio waar in het bedrijf ligt.
De verplichte verwerkingspercentages variëren in 2016 van 10 % voor de regio Overig, 35
% voor de regio Oost tot 55 % voor de regio Zuid. De regio indeling is hetzelfde als de
concentratiegebieden die gelden voor de dierproductierechten.
Heeft u een bedrijf met productielocaties in verschillende regio's? Dan geldt voor uw hele
bedrijf het hoogste verwerkingspercentage dat voor ten minste een van de locaties geldt.
Op de website van RVO vindt u een overzicht met de grenzen van de gebieden, ingedeeld in
gemeenten. Aan het einde van het jaar moet de hoeveelheid mest die u heeft laten
verwerken overeenkomen met het geldende percentage van uw bedrijfsoverschot. Een
bedrijfsoverschot, betekent een verwerkingsplicht.
Registratie mestverwerkingsplicht, wees alert!
LTO Noord merkt in de praktijk dat veehouders denken dat een overeenkomst geregeld is,
maar dat dat niet altijd het geval is. We willen u er op attenderen dat u zelf actief moet zijn
om aan uw verwerkingsplicht te voldoen. Het is een verplichting waaraan elke veehouder
met een fosfaatoverschot moet voldoen. We zijn producentencoöperatie Mestac zeer
erkentelijk dat wij hun handleiding mogen gebruiken. Met deze handleiding willen we u
begeleiden om de registratie bij RVO goed te regelen. Een papieren contract of mondelinge
beloftes zijn niet voldoende voor de registratie van de mestverwerkingsplicht. De handleiding
vindt u hier.
Meer informatie
Alle informatie over verwerkingsplicht is terug te vinden op de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). LTO Noord heeft een themapagina op haar website
ingericht over Mest & Mineralen. Hier kunt u ook meer informatie. Klik hier voor de
veelgestelde vragen over de mestverwerkingsplicht.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum LTO Noord. Het
Informatiecentrum is bereikbaar per email info@ltonoord.nl of op telefoonnummer 088 888 66 44.
Meldpunt knelpunten voor mestbewerkers en –verwerkers
Wilt u investeren in een installatie voor mestbewerking of mestverwerking, maar loopt u
tegen knelpunten in de vergunningverlening aan? Voor het doorgeven van deze knelpunten
is er nu een meldpunt bij Dienst Regelingen.
Voor het doorgeven van deze knelpunten is er een meldpunt bij RVO.
Mestverwerkingsmethoden
Tijdens de projectperiode van 'Goed boeren in kleinschalig landschap' (2011 - 2013) was het
mogelijk om praktijkvragen in te dienen. De LTO Noord-afdelingen Tubbergen en Dinkelland
hebben een praktijkvraag ingediend met als doel het verfijnen van het beeld van het
mestoverschot in deze gemeenten en het komen tot oplossingen voor het overschot. 'Goed
boeren in kleinschalig landschap' is vervolgens samen met de agrarische ondernemers in
Noordoost-Twente en de LTO Noord-afdelingen met deze vraag aan de slag gegaan. Een
van de activiteiten was het in kaart brengen van verschillende mestverwerkingsmethoden.
Hiervoor is een deskstudie gemaakt.

