Mestverwerkingscertifikaten
(MVC)
1. Wat zijn mestverwerkingscertifikaten (MVC)?
De mestbank reikt mestverwerkingscertifikaten (MVC) uit aan elke landbouwer of mestverwerker die
stikstof uit Vlaamse dierlijke mest exporteert of verwerkt. Eén MVC komt overeen met 1 kg N verwerkt
of geëxporteerd.
Deze MVC worden op een ‘mestverwerkingscertificatenrekening’ van een bepaald jaar gezet. Voor de
verwerking en export van pluimveemest krijgt men MVC pluimvee, voor verwerking of export van
andere mestsoorten (oa varkensmest) MVC niet pluimvee.
In 2008 heeft een landbouwer 1.000 kg N uit varkensmest verwerkt via zijn biologische
mestverwerkingsinstallatie. Daarnaast heeft hij voor 2.000 kg N pluimveemest geëxporteerd.
In 2009 heeft dezelfde landbouwer 4.000 kg N uit varkensmest verwerkt via zijn biologische
mestverwerkingsinstallatie. Daarnaast heeft hij voor 2.000 kg N pluimveemest geëxporteerd.
Æ Op de mestverwerkingscertifikatenrekening 2008 van deze landbouwer zullen 1.000 MVC niet
pluimvee en 2.000 MVC pluimvee staan. Op de mestverwerkingscertifikatenrekening 2009 van deze
landbouwer zullen 4.000 MVC niet pluimvee en 2.000 MVC pluimvee staan.

2. Hoe moet ik mijn mestverwerkingsplicht bewijzen met MVC?
2.1. Basisverwerkingsplicht
Vanaf 2007 moet men zijn verwerkingsplicht bewijzen aan de hand van MVC. Men kan zijn
verwerkingsplicht bewijzen door MVC te gebruiken die men zelf van de mestbank heeft gekregen.
Men kan ook MVC overnemen van een ander bedrijf. Dit moet men via een overdrachtsformulier
melden aan de mestbank. De MVC worden dan van de ene rekening op de andere rekening
overgezet.
Voor de verwerkingsplicht van een bepaald jaar mag men MVC gebruiken van hetzelfde jaar of MVC
van het jaar daarop. Als men MVC gebruikt voor de verwerkingsplicht van het voorgaande jaar moet
dit via een overdrachtsformulier gemeld worden.
De Mestbank zal controleren of men over voldoende MVC beschikt op zijn certifikatenrekening.
Daarnaast kijkt de mestbank ook na en of de MVC voor maximaal 5.000 kg netto N afkomstig zijn van
pluimveemest van een andere bedrijfsgroep.Als men voor een bepaald jaar niet voldoende MVC heeft
zal de mestbank alle MVC die de bedrijfsgroep in dat jaar heeft gekregen toewijzen aan de
bedrijfsgroep (men zal ze dus niet kunnen overdragen).
IN 2008 bedraagt de basisverwerkingsplicht van de landbouwer 9.000 kg N.
Hij kan zijn verwerkingsplicht bewijzen door MVC van 2008 (1.000 MVC niet pluimvee en 2.000 MVC
pluimvee) aan te vullen met MVC 2009 (bijvoorbeeld 4.000 MVC niet pluimvee en 2.000 MVC
pluimvee).
Of hij kan ook zijn MVC 2008 (1.000 MVC niet pluimvee en 2.000 MVC pluimvee) aanvullen door MVC
2008 of MVC 2009 over te nemen van een andere landbouwer. Dit kunnen zowel MVC pluimvee als
MVC niet pluimvee zijn. De overname van MVC pluimvee is wel beperkt tot 5.000 kg N.

2.2. Overname NER’s mits verwerking
Voor de verwerkingsplicht in kader van overname van NER mits mestverwerking kan
men enkel MVC gebruiken van de eigen bedrijfsgroep en van het jaar zelf. Als men
MVC binnen zijn bedrijfsgroep overneemt moet men dit via een overdrachtsformulier
melden. .

2.3. Uitbreiden mits mestverwerking
Voor de basisverwerkingsplicht bj uitbreiden mits mestverwerking gelden de gewone regels (zie punt
2.1).
Voor de bijkomende verwerkingsplicht (25 % van netto-uitbreiding en 100 % van gerealiseerde
uitbreiding) kan men enkel MVC gebruiken van de eigen bedrijfsgroep en van het jaar zelf. Als men
MVC van een ander bedrijf binnen zijn bedrijfsgroep overneemt moet men dit via een
overdrachtsformulier melden aan de mestbank.

3. Wanneer moet ik de overdrachtsformulieren indienen?
De overdrachtsformulieren voor de verwerkingsplicht van een bepaald jaar moet men bij Mestbank
twee jaar later op:30 september indienen. Het overdrachtsformulier wordt gestuurd naar de Mestbank
in de provincie van de aanbieder.
Er is echter één uitzondering op deze regel, met name wanneer de aanbieder of de ontvanger een
aanvraag heeft ingediend voor uitbreiden mits mestverwerking. Voor deze gevallen geldt een andere
indieningsdatum (zie tabel 1).
Alle verhandelingen van MVC na deze termijnen zijn niet meer geldig.

Meer informatie :
Voor meer informatie kan u terecht bij Katrien Van Rompu, Inve België nv, tel.: +32/496.59.39.84, k.van_rompu@inve.be
Deze informatie wordt u vriendelijk aangeboden door INVE BELGIE nv. De inhoud ervan is met de grootste zorg opgesteld. INVE
BELGIE nv kan echter niet gehouden worden tot een resultaatsverbintenis mochten bepaalde vergissingen aan zijn waakzaamheid
ontsnapt zijn.

Tabel 1.: Bewijzen van verwerkingsplicht

Verwerkingsplicht van het jaar
2008

2007
MVC
niet pluimvee

MVC
pluimvee

MVC
niet pluimvee

MVC
pluimvee

2009
MVC
niet pluimvee

MVC
pluimvee

Basisverwerkingsplicht
te bewijzen met
beperking voor afkomst
van andere bedrijfsgroep
Indienen van
overdrachtsformulier

MVC 2007
MVC 2008
geen
maximaal
5.000 kg N

MVC 2008
MVC 2009
geen
maximaal
5.000 kg N

MVC 2009
MVC 2010
geen
maximaal
5.000 kg N

30/9/2009

30/9/2010

30/9/2011

MVC 2007
enkel van eigen
bedrijfsgroep

MVC 2008
enkel van eigen
bedrijfsgroep

MVC 2009
enkel van eigen
bedrijfsgroep

30/9/2009

30/9/2010

30/9/2011

Overname NER’s mits mestverwerking
te bewijzen met
beperking voor afkomst
van andere bedrijfsgroep
Indienen van
overdrachtsformulier

Uitbreiden mits mestverwerking
Basisplicht

25 %
en
100 %
Indienen van
overdrachtsformulier

te bewijzen met
beperking voor afkomst
van andere bedrijfsgroep
te bewijzen met
beperking voor afkomst
van andere bedrijfsgroep
aanvraag uitbreiding
ingediend in 2008
aanvraag uitbreiding
ingediend in 2009

MVC 2007
MVC 2008
geen
maximaal
5.000 kg N
MVC 2007
enkel van eigen
bedrijfsgroep
asap
30/9/2009

MVC 2008
MVC 2009
geen
maximaal
5.000 kg N
MVC 2008
enkel van eigen
bedrijfsgroep
30/09/2010
aanvraag ingediend < 1/07
–> 1/07/09
aanvraag ingediend > 1/07
Æ moment van aanvraag

MVC 2009
MVC 2010
geen
maximaal
5.000 kg N
MVC 2009
enkel van eigen
bedrijfsgroep
30/9/2011
30/09/11

