
       
Mestverwerking wetgeving

Bedrijfsoverschot = mestproductie – plaatsingsruimte landbouwgrond – plaatsingsruimte 
natuurgrond. (voor de situatie op 15 mei)

In het oosten moet een bedrijf in 2014  15% van het bedrijfsoverschot verwerken.

Verwerkingsplicht = Bedrijfsoverschot x 15 %.

Uitzonderingen
- tot 100 kg fosfaat overschot geen verwerkingsplicht. 

o De drempelwaarde van 100 kg geldt na het bepalen van de verwerkingsplicht. (niet 
na het bepalen van het bedrijfsoverschot)1

o Deze drempelwaarde komt overeen met 100 / 0,15 = 666,67 kg fosfaat 
bedrijfsoverschot. Hieronder dus niet verwerken, hierboven wel verwerken.

- Afzet biologische mest binnen biologische keten.
- Als het bedrijfsoverschot max 25 % van de totale productie is mag er een Regionale afzet 

Overeenkomst worden afgesloten (RVO)
o Het totale bedrijfsoverschot moet dan op contract binnen een straal van 20 km 

rechtstreeks zonder tussenopslag bij een ander bedrijf worden afgezet.
o Dit mag bij verschillende afnemers
o Het contract moet vooraf worden afgesloten
o Op het VDM moet code 71 worden opgenomen.
o Bij boer-boer transport afzet binnen een straal van 10 km. (verzamel VDM met 

code 32)

Verwerkingsplicht
Wanneer het bedrijf niet aan de uitzonderingen kan voldoen kan er met één van de volgende 
punten aan de verwerkingsplicht voldaan worden.

- Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO): Boer A draagt (een deel) van de 
verwerkingsplicht over aan boer B. Boer A kan het overschot op de binnenlandse markt 
afzetten terwijl boer B nu een hogere verwerkingsplicht heeft. (schriftelijk of digitaal 
vastleggen). Deze vorm van verwerking mag niet worden afgesloten tussen veehouders met  
hoofdzakelijk pluimvee en veehouders met andere diersoorten.

- Mestverwerkingsovereenkomst (MVO): Hierbij zijn er 2 mogelijkheden
o VDM met code 61: Er vindt rechtstreeks transport plaats van de veehouder naar de 

verwerker. 
o 3 partijen overeenkomst (3PO): Overeenkomst tussen drie partijen (veehouder, 

behandelaar, verwerker). Deze overeenkomst moet door alle 3 partijen worden 
ondertekend en worden ingediend bij RVO.

- Afzet naar een champignonsubstraatbereider: Kan alleen bij mest van paarden en 
pluimvee.

- Eigen grond in het buitenland: 25 km in België en 20 km in Duitsland.
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