FOLDER
Attesten bij het gebruik van de dunne fractie van varkensmest of effluent
op derogatiepercelen
De dunne fractie van varkensmest, na fysisch-mechanische scheiding, en het effluent uit de
biologische verwerking mogen, als ze een bepaalde samenstelling hebben, toegepast worden op
derogatiepercelen. De Mestbank waakt over de geschikte samenstelling van de aangeboden dunne
fractie en effluent voor gebruik op derogatiepercelen. Ze doet dat door attesten uit te reiken.
U mag enkel dunne fractie of effluent gebruiken op derogatiepercelen of aanbieden voor gebruik op
derogatiepercelen als u in het bezit bent van respectievelijk een dunnefractieattest of effluentattest.
Beide attesten kan u verkrijgen bij de Mestbank.

1. Dunnefractieattest
1.1. Wie kan een dunnefractieattest aanvragen?
Iedereen die dunne fractie van varkensmest produceert, afkomstig van fysisch-mechanische
mestscheiding, en die die dunne fractie wil gebruiken op derogatiepercelen of aanbieden voor gebruik
op derogatiepercelen, kan een dunnefractieattest aanvragen.
Landbouwers die dunne fractie laten aanvoeren moeten in het bezit zijn van een kopie van het
bijhorende geldige dunnefractieattest. Dat attest is een onderdeel van het verplichte bemestingsplan.
1.2. Hoe vraagt u een dunnefractieattest aan?
U dient een schriftelijke aanvraag in bij de Mestbank. Een aanvraagformulier vindt u op de website
van de VLM: www.vlm.be. Klik achtereenvolgens op de volgende rubrieken: Land- & tuinbouwers >
Mestbank > Formulieren > Mestproblematiek > Derogatie . U vindt die formulieren ook bij
Intermediairs > Formulieren > Mestproblematiek > Derogatie.
Bij de aanvraag voegt u het analyseresultaat van een erkend laboratorium dat aantoont dat de dunne
fractie voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in 1.3. De analyse mag maximaal zes maanden
oud zijn.
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag brengt de Mestbank u op de hoogte van de
beslissing over het dunnefractieattest. Het dunnefractieattest is geldig vanaf de dag van toekenning
tot de eerstvolgende 31 juli.
1.3. Voorwaarden
Volgende voorwaarden gelden voor het verkrijgen van een dunnefractieattest:
•

de dunne fractie heeft een N/P2O5-verhouding van minimum 3,3

•

de dunne fractie is na de scheiding niet vermengd met dierlijke mest, andere meststoffen
of kunstmest

•

de dunne fractie heeft geen verdere bewerking ondergaan na het scheidingsproces

•

de dikke fractie die bij de scheiding wordt geproduceerd moet worden verwerkt in een
verwerkingseenheid en het afgewerkte product mag in het Vlaamse Gewest niet op
landbouwgrond worden gebracht tenzij in tuinen, parken en plantsoenen

•

de mestscheiding is onderworpen aan de maatregelen van art 5.28.3.4.1 van titel II van
Vlarem II (o.a. overkapping van de mestscheider, het afzuigen van luchtemissies en het
behandelen ervan door middel van filtratie over een biobed en zure wassers)

1.4. Wat moet u doen als u dunne fractie aanbiedt?
Als u dunne fractie aanbiedt aan een derogatiebedrijf bezorgt u een kopie van het bijhorende geldige
dunnefractieattest aan de exploitant van het derogatiebedrijf.

2. Effluentattest
2.1. Wie kan een effluentattest aanvragen?
Iedere uitbater van een verwerkingseenheid die over effluent beschikt en die dat effluent wil
gebruiken op derogatiepercelen of aanbieden voor gebruik op derogatiepercelen, kan een
effluentattest aanvragen op voorwaarde dat er enkel zuivere varkensmest en zuivere derogatiemest
verwerkt wordt in de installatie .
Landbouwers die effluent laten aanvoeren moeten in het bezit zijn van een kopie van het bijhorende
geldige effluentattest. Dat attest is een onderdeel van het verplichte bemestingsplan.
2.2. Hoe vraagt u een effluentattest aan?
U dient een schriftelijke aanvraag in bij de Mestbank. Een aanvraagformulier vindt u op de website
van de VLM: www.vlm.be. Klik achtereenvolgens op de volgende rubrieken: Land- & tuinbouwers >
Mestbank > Formulieren > Mestproblematiek > derogatie. U vindt die formulieren ook bij Intermediairs
> Formulieren > Mestproblematiek > Derogatie.
Bij de aanvraag voegt u het analyseresultaat van een erkend laboratorium dat aantoont dat het
effluent voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in 2.3. De analyse mag maximaal zes maand oud
zijn.
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag brengt de Mestbank u op de hoogte van de
beslissing over het effluentattest. Het effluentattest is geldig vanaf de dag van toekenning tot de
eerstvolgende 31 juli.
2.3. Voorwaarden waaraan het effluent moet voldoen
Het effluent moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

Het effluent bevat maximaal 1 kg N per ton en maximaal 1 kg P2O5 per ton

•

Het effluent is niet vermengd met dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest

Het is niet toegelaten om meer dan 15 ton per hectare effluent op te brengen op derogatiepercelen.
Het effluent mag, nadat het attest verkregen is, met derogatiemest worden gemengd op het bedrijf
van de landbouwer die de derogatie heeft aangevraagd voor zover niet meer dan 15 ton effluent per
hectare per jaar wordt opgebracht.
2.4. Wat moet u doen als u effluent aanbiedt?
Als u effluent aanbiedt aan een derogatiebedrijf bezorgt u een kopie van het bijhorende geldige
effluentattest aan de exploitant van het derogatiebedrijf.

3. Verlenging van attesten
Als u over een geldig dunnefractie- of effluentattest beschikt, kan u zeer eenvoudig de verlenging van
dat attest aanvragen. Dat kan door bij uw jaarlijkse mestbankaangifte een analyse van de dunne
fractie of het effluent van maximaal 6 maand te voegen. Als u niet aangifteplichtig bent, bezorgt u de
analyse ten laatste op 15 februari aan de Mestbank.
Als uit de analyse blijkt dat de dunne fractie of het effluent voldoet aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van een attest, zoals respectievelijk vermeld onder 1.3 en 2.3, dan ontvangt u van de
Mestbank uiterlijk op 15 juli uw nieuw attest. Dat nieuwe attest is geldig vanaf 1 augustus van het
lopende kalenderjaar tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

