Tabel: uitzonderingen mestverwerkingsplicht
Uitzondering
Grenspercelen

Toelichting en voorwaarden
De hoeveelheid fosfaat die u afvoert naar eigen grond in het buitenland
(grenspercelen) mag u aftrekken van uw verwerkingsplicht.

Biologisch

U heeft een biologisch bedrijf en de hoeveelheid biologische mest die u
afvoert naar een ander biologisch bedrijf mag u aftrekken van uw
verwerkingsplicht.

Drempelwaarde

Als de hoeveelheid te verwerken mest na het bepalen van uw
verwerkingsplicht kleiner is dan de drempelwaarde. De drempelwaarde is
vastgesteld op 100 kilogram fosfaat. De drempelwaarde geldt na het bepalen
van uw verwerkingsplicht (niet na het berekenen van uw bedrijfsoverschot).

Champignonsubstraat

De hoeveelheid fosfaat in mest van paarden, pony's of pluimvee die u afvoert
naar ondernemers die champignonsubstraat bereiden mag u aftrekken van uw
verwerkingsplicht. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen
opmerkingscode 72 in.

Regionale
mestafzetovereenkomst

Afvoer naar landbouwbedrijf. De uitzondering op de verwerkingsplicht geldt
ook als u uw totale bedrijfsoverschot rechtstreeks afvoert naar een of
meerdere landbouwbedrijven en u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 het perceel waarop de mest wordt gebracht ligt hemelsbreed maximaal 20
kilometer vanaf uw productielocatie.
 de afnemer mag de mest niet eerst opslaan, maar gebruikt deze direct op
zijn landbouwgrond.
 u voert uw totale bedrijfsoverschot af.
 uw bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal 25% van
de totale mestproductie.
 u sluit vooraf een Regionale mestafzetovereenkomst (RMO) af met de
afnemer. U hoeft deze overeenkomst niet op te sturen naar RVO; bewaar
deze in uw administratie.
 op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen vult u opmerkingscode 71 in.

Stromest

Vanaf 2015 is er een vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht voor
landbouwers die dieren houden in een stal die met stro is ingestrooid. De
vrijstelling is verleend, omdat de mest uit deze stallen veel organische stof
bevat. Voorwaarden die gelden voor deze vrijstelling:
 minimaal 90 procent van de fosfaatproductie komt van dieren die op stro
worden gehouden;
 minimaal 2/3 van de leefruimte moet zijn ingestrooid met stro;
 u vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen opmerkingscode 73 in.
Weidt u ook dieren op uw bedrijf? Houd er dan rekening mee dat u deze
dieren meetelt voor de berekening.

