Wijziging mestwetgeving 2018
Jaarlijkse keuze tussen forfait of analyse systeem
 Per diersoort, mestsoort, per kalenderjaar en per exploitatie
 Analyseplicht naar mestverwerking vervalt
 Voor mestanalyses mogen enkel nog vrachtstalen met een zijbuisapparaat worden genomen
voor andere mestsoorten kunnen putstalen wel nog
 Voor analyse moeten minstens 2 vrachtstalen worden genomen met max 7 dagen tussen
 Stalen zijn 3 maanden geldig
 Deze analyse telt zowel naar verwerking, grond, derden als stock
 Bedrijfsspecifieke mestsamenstelling enkel voor varkensmest

Mestafzet met forfait - aangepaste forfaitcijfers
Aangepaste forfaitcijfers kunnen gebruikt worden voor verwerking, gronden, export, afzet naar
derden, stocks,…

Kg
N/ton
Zeugen en
biggen

Vleesvarkens

Mengmest
Gier
Vaste mest
Mengmest

3,2
2,0
7,5
6,4

Gier
vaste mest

5,8
7,5
4,3

Biggen 7-20 kg



kg
Voorheen
P2O5/ton
1,4 4,4/2,9
0,9
9,0
3,5 8,1/5,0
8,1/4,5
9,2/4,9
0,9
9,0
1,7 6,7/4,0

Forfait niet toegelaten voor mestsoorten (codes) die geen forfait hebben
Derogatie: dierlijke mest vervoerd naar derogatiebedrijf valt nog steeds onder analyseplicht

Mestafzet op analyse




Keuze uit
o 3 maandelijkse analyse
o Bedrijfsforfait
3 maandelijkse analyse
o Putstalen afgeschaft voor varkensmest
o Stalen nemen aan laadplaats => vrachtanalyse
o Gemiddelde van 2 verschillende vrachten, vrachtanalyse met max 7 dagen tussen
o 3 maanden geldig



Bedrijfsforfait
o Enkel voor varkensmest
o Minimum 4 vrachtstalen
o Indien variatie ok dan wordt gemiddelde genomen van de 4 stalen
o Indien variatie niet ok=> meer analyses
o Variatie is steeds op basis van het grootste verschil
o Volgende jaren: 2 of 1 opvolgstaal ( afwijking max 0.75 kg N en 1 kg P2O5!)

Andere wijzigingen






Aanpassing mestverwerkingsplicht NER MVW
Forfaitaire uitscheidingscijfers
Percelen <0.5 ha: fosfaatklasse III
Snapp: online aanmelden van bodemstalen
1 m teeltvrije zone naast waterlopen

Besluit: Er zijn veel bedrijven die mest produceren met hogere inhoudswaarden dan de nieuwe
forfaitaire mestsamenstelling. Afzet via de nieuwe forfait betekent dat er onvoldoende massa (m³)
zal zijn. In deze gevallen is er dus geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor het systeem van
analyses voor alle mestsoorten. Niet alle transporteurs en staalnemers zullen nog in orde zijn voor 1
januari 2018 om vrachtstalen te kunnen nemen (o.a. leveringstermijn zijbuisapparaat en termijnen
opleidingen). We raden aan om in 2017 nog putstalen te nemen die begin 2018 nog mogen gebruikt
worden.

Alles is onder voorbehoud na definitieve goedkeuring van Vlareme II

