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1 SITUERING 

Net zoals met het rapportdeel over economische randvoorwaarden wil het DIMA-project de belangrijkste 

knelpunten en opportuniteiten detecteren, hier op juridisch vlak, voor een betere valorisatie van digestaat (op 

maat).  

In concreto zal gekeken worden naar de Vlaamse, Belgische en Europese wetgevingen met betrekking tot 

de totstandkoming en vermarkting van het product digestaat: Vlarema, MAP V (Nitraatrichtlijn/mestdecreet), 

KB Handel (28/1/2013), Verordening dierlijke bijproducten (EG 1069/2009), Verordening EVOA (EG 

1013/2006), bijsturing
1
 van Verordening Fertilisers (EC 2003/2003), biologische productie (EC 834/2007), en 

additionele randvoorwaarden van buurlanden. Voor een volledige oplijsting van alle regelgeving van 

toepassing: zie bijlage 8.1 en 8.2. 

Zoals figuur 1.1 weergeeft, staan de verschillende wetgevingen daarenboven niet los van elkaar in die zin 

dat vaak één wetgeving conditionaliteiten inbouwt afkomstig van een andere wetgeving
2
. In de mate van het 

mogelijke worden deze links beschreven. 

 

Figuur 1. Schema voornaamste reglementeringen inzake productie, verhandeling en gebruik van digestaat 

                                                      
1
 Huidige verordening omvat geen organische meststoffen. De in opmaak zijnde bijsturing (COM(2016) 157 final) 

ambieert ook o.a. organische bodemverbeterende middelen, meststoffen en teeltsubstraten op te nemen in de CE-

markering. 

2
 Groen: door Europa geformuleerde verordeningen en richtlijnen; blauw: louter voor Vlaanderen of België geldende 

reglementering al dan niet een detaillering of invulling vanuit een Europees ‘equivalent’ (groen). 
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Het stramien in de volgende hoofdstukken is telkens: 

 

(a) een overzicht van de kernelementen van de wetgeving m.b.t. digestaat,  

 

(b) een verwijzing naar de volledige teksten en toelichtingen,  

 

(c) een samenvatting van de belangrijkste opportuniteiten en knelpunten. 

Hierbij zal de laatste stand van zaken worden vermeld van de inspanningen die Vlaco en/of de 

gebruikerscommissie van DIMA, desgevallend, leverden om de juridische randvoorwaarden te optimaliseren. 
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2 VLAREMA (12/2/2012) 

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

 

Het Vlarema (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen) werd in extenso toegelicht tijdens de kickoff van DIMA op 12/5/2015 aangezien het een 

centraal stuk wetgeving betreft inzake het ‘einde-afval’-statuut van biologisch verwerkte organisch-

biologische afvalstromen (oba’s). Om Vlarema-conforme meststof of bodemverbeteraar te zijn, is 

een kwaliteitsopvolging nodig door een erkende certificeringsinstelling. Vlaco levert in casu 

keuringsattesten af voor Vlarema-conforme grondstoffen. 

 

Vlarema, uitvoeringsbesluit bij het Vlaamse Materialendecreet, is onder meer van toepassing zodra 

bepaalde afvalstoffen (Vlarema bijlage 2.2) d.m.v. verwerking, door een terzake vergunde instantie, 

terug geschikt worden gemaakt als grondstof (bouwstof, bodem, meststof of bodemverbeterend 

middel). Hiertoe moet voldaan zijn aan bepaalde samenstellingsvoorwaarden inzake zware metalen 

en organische verontreiniging (Vlarema bijlage 2.3.1.A/B), aan maximale dosering (Vlarema bijlage 

2.3.1.C), en aan controle met certificering of attestering. 

 

In het Algemeen Reglement van de Certificering (ARC)
3
, in beheer van OVAM, worden de 

certificeringsvoorwaarden
4
 verder gedetailleerd waaraan een vergunde installatie moet voldoen om 

te kunnen beschikken over een keuringsattest voor de productie van diverse ‘types eindmateriaal 

van de biologische behandeling van organisch-biologische afvalstoffen voor het gebruik als meststof 

of bodemverbeterend middel’. Vlaco is erkend als controleorganisatie, wordt in die hoedanigheid 

gecontroleerd door de OVAM, en volgt hiertoe het ARC – inclusief de hierin opgenomen standaard 

agronomische normen voor o.a. het typeproduct ‘digestaat’ alsook de normen inzake zware metalen. 

In navolging van het ARC zullen minimaal 2 maal per jaar de volgende analysepakketten op de 

eindproducten beoordeeld worden: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3
 ‘Algemeen Reglement van de Certificering voor de biologische verwerking van organisch-biologisch afval tot grondstof 

(meststof of bodemverbeterend middel)’ 

4
 M.n. qua toepassingsgebied, verloop van het certificeringsproces, conformiteitsvereisten, beoordelingskader, en 

beslissingen. 

 Pakket VLAREMA 4.2.1.A: zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn), PAK, 

minerale olie (+ GCMS), PCB, BETXS, alkanen, VOCl, niet-vluchtige chloorbenzenen 

 Standaardpakket: droge stof, organische stof, EC, pH(H2O), chloriden, totale N, NH4-N, 

NO3-N, totaal P2O5, onzuiverheden > 2mm, steentjes > 5mm, kiemkrachtige zaden,  

 Oxitop  

 Pakket voedingselementen: totaal K2O, totaal MgO, totaal CaO, totaal SO3 
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De in het ARC gestipuleerde richtlijnen zijn gebaseerd op ISO-9001 concepten ‘integrale 

ketenbewaking’ en ‘auto-controle’. Zo is bij de producent zelf verplicht een intern 

kwaliteitssysteem aanwezig en is de (zelf)controle uit te voeren zowel op de inputstromen, op het 

proces, als op de eindproducten, en moet bij het eindproduct indicatie gegeven worden over 

beredeneerd gebruik. Via audits en administratieve controles zal de certificeringsinstelling de 

voorwaarden aftoetsen per producent, gebruik makend van een checklist, waarbij aandacht wordt 

besteed aan de acceptatie van de inputstromen
5
 en de procesvoering

6
. Ook wordt de kwaliteit van 

de eindproducten opgevolgd, evenals de afzet ervan met name de ‘begeleidende documenten’
7
, 

outputregisters, aard van gebruik, transportdocumenten en weegbons. Controleorganisaties zoals 

Vlaco maken voor certificatie gebruik van in het ARC nauwgezet beschreven stappen: eigen 

staalnames onder erkenning, analyses uitgevoerd door OVAM-erkende labo’s, bedrijfsaudits en 

administratieve controles. Middels deze laatsten bekijkt Vlaco ook het in regel zijn met andere 

wetgevingen van toepassing: Vlarem
8
,  Best Beschikbare Technieken (BBT-VITO), KB Handel, KB 

Autocontrole, EG 1069/2009, en het Mestdecreet. 

 

Figuur 2. Schematisch overzicht Vlaco toezicht ikv Vlarema 

                                                      
5
 Waarbij subvoorwaarden gelden: screening van leveranciers, leveranciers-overeenkomsten, selectieve ophaling, 

volledige registratie en traceerbaarheid van inputstromen (inkomende vrachten), conformiteit met de Vlarema-

parameters, geen intentionele verdunning, verplicht landbouwkundige of procesmatige meerwaarde, en (risico-)analyses. 
6
 Beschrijving proces, aan te tonen traceerbaarheid van stromen, vereiste procestermijnen en kritische procesfactoren 

o.a. met oog op hygiënisatie, monitoring en registratie procesparameters, logboek storingen, registratie afwijkingen en 

klachten, dagelijkse bedrijfsrondgang, visuele controles, 
7
 Info rond samenstelling en gebruikstoepassingen m.n. om een ‘beredeneerd gebruik’ mogelijk te maken. 

8
 Geen rechtstreekse controle maar wel check vergunning en eventuele non-conformiteiten. 
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Bij conformiteit met de vereisten wordt een keuringsattest uitgereikt aan het verwerkende bedrijf, per 

type eindproduct, beperkt in de tijd (1 jaar). Het keuringsattest bevat steeds volgende data:  

 uniek identificatienummer; 

 product(en) waarvoor het keuringsattest geldig is; 

 eigenaar van het keuringsattest; 

 plaats van productie; 

 geldigheidsperiode van het attest; 

 algemene en specifieke voorwaarden. 

Niet-conformiteit dient aangepakt te worden via actieplannen, die door de certificeringsinstelling 

worden beoordeeld. Grote tekortkomingen kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het 

keuringsattest en een melding van het niet conform zijn met Vlarema. 

 

 

b. Referenties 

 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=43991 

http://www.ovam.be/algemeen-reglement-van-de-certificering 

http://vlaco.be/onafhankelijke-certificering/overzicht-van-gecertificeerde-bedrijven 

(maandelijkse update status keuringsattesten) 

 

 

c. Opportuniteiten en/of knelpunten 

 

- De verplichte conformiteit met Vlarema en ARC betekent dat digestaat (op maat) een grondstof 

is waardoor niet moet rekening gehouden worden met juridische implicaties van het werken met 

rest- en afvalstromen. 

- Traceerbaarheid zit grondig verankerd in de integrale ketenbewaking namelijk in de controle van 

zowel input, proces als output. 

- Om in België effectief te kunnen worden verhandeld als meststof en bodemverbeterend middel 

moet digestaat weliswaar nog voldoen aan de voorwaarden van het KB Handel m.n. een 

ontheffing
9
 verkregen hebben van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu.  

- Indien bevestigd in de ontheffing kan digestaat (op maat) gebruikt worden als (bulk)materiaal 

voor opmenging met andere bodemverbeterende middelen of meststoffen. Zo behoort ook afzet 

naar particulieren onder welbepaalde voorwaarden tot de mogelijkheden (cfr infra). 

                                                      
9
 Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende 

middelen en teeltsubstraten (KB 28 JANUARI 2013): deel 3.  

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=43991
http://www.ovam.be/algemeen-reglement-van-de-certificering
http://vlaco.be/onafhankelijke-certificering/overzicht-van-gecertificeerde-bedrijven
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- Indien een eindproduct (producttype ‘digestaat’) over een keuringsattest beschikt én ook 

conform is met de voorwaarden uit de Verordening dierlijke bijproducten
10

 zal in principe geen 

rekenschap gegeven moeten worden aan transportvoorwaarden cfr EVOA
11

 tenzij het 

bestemmingsland de productstatus niet erkent en toch uitvoering van EVOA zou vereisen. Voor 

bepaalde afvalstoffen en landen is weliswaar een CMR (vrachtbrief) voldoende
12

 

- Daarenboven – ongeacht conformiteit met Vlarema/ARC, KB Handel en de Verordening dierlijke 

bijproducten – kunnen andere regio’s en lidstaten binnen de EU nog eigen reglementering 

opleggen aan import van digestaat (op maat). Met de in opmaak zijnde uitgebreide Europese 

Fertiliser-verordening
13

 zou dit weliswaar in de toekomst opgelost kunnen zijn (cfr infra).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 1069/2009/EG (‘Animal by-products (ABP)’): deel 4 
11

 1013/2006/EG: de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA): infra 

12
 Bvb voor oba van Nederland naar Vlaanderen 

13
 2003/2003/EG (huidige benaming) 
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3 KB HANDEL IN MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERENDE 
MIDDELEN EN TEELTSUBSTRATEN (28/1/2013)14 

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid voedselketen, en Leefmilieu – 

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen (hierna kortweg ‘FOD’) – waakt over de invulling en, samen 

met het FAVV
15

, over de naleving van deze wetgeving. Het KB Handel, ook reeds toegelicht op de 

2
de

 DIMA-gebruikerscommissie (17/11/2015), is van fundamenteel belang omdat deze bepaalt onder 

welke voorwaarden de grondstof ‘digestaat’ mag verhandeld worden in België.  

Digestaat is in het huidig KB verhandelbaar na toekenning door de FOD van een ‘ontheffing’
16

. De 

aanvraag tot deze ontheffing gebeurt op basis van onder andere het keuringsattest (supra) en een 

erkenning dierlijke bijproducten. De FOD beheert een positieve lijst
17

 van toegestane inputs voor 

vergisting tot digestaat. In het kader van elke ontheffingsaanvraag zal FOD deze positieve lijst 

aftoetsen met de lijst van inputs van een producent/product. 

 

De FOD stelt bij de ontheffing bovendien voorwaarden inzake product (categorie, benaming, 

productparameters), inzake toegestane afzet of extra bewerking (inclusief opmengen), en inzake 

verplichte vermeldingen op verpakkingen en op het begeleidende document. Aansluitend bij het KB 

Handel zijn de Koninklijke Besluiten van 16/1/2006 en 14/11/2003
18

 toepasselijk in kader waarvan de 

producenten en verwerkers door het FAVV moeten erkend zijn en jaarlijks gecontroleerd worden 

inzake verplichtingen van autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid, infrastructuur en hygiëne. 

Daar waar de FOD aanvankelijk enkel ontheffingen toestond voor agrarisch gebruik van digestaat 

bestaat sinds 2015 ook de mogelijkheid om gedroogd digestaat af te zetten naar particulieren.  

 

Verduidelijkend: de ontheffing wordt afgeleverd per producent en per product, en is maximaal 5 jaar 

geldig. Voor digestaten uit Vlaanderen
19

 baseert de FOD zich o.a. op het keuringsattest en een 

erkenning Dierlijke Bijproducten, afgeleverd door hetzij OVAM hetzij VLM (cfr infra). 

                                                      
14

 Niet van toepassing op ‘natuurlijke voortbrengselen van de hoeve’ mits deze in hun natuurlijke staat worden verkocht 
15

 Federaal Agentschap Voedselveiligheid 
16

 In tegenstelling tot andere soorten en categorieën meststoffen en bodemverbeteraars die met verplichte typenaam en 

productvereisten (kolom A t/m D) rechtstreeks in de Bijlage I van het KB voorkomen en geen ontheffing behoeven. 
17

 Nieuwe inputstromen zijn goed te keuren door de FOD (cfr infra) 
18

 Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende registraties, erkenningen en toelatingen voor operatoren actief in de 

voedselketen (zie ook voorwaarden: KB Handel,bijlage IV), en Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende 

autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (o.a. verplichte meldingen labo’s aan FAVV i.g.v. 

non-conforme analyse-resultaten) 
19

 Voor Waalse grondstoffen baseert FOD zich in principe op een gebruikscertificaat en erkenning dierlijke bijproducten 

afgeleverd door OWD (Office Wallone des Déchets). 
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De voorwaarden/bepalingen van de ontheffing betreffen: 

 

 Typeaanduiding (vaste benaming): 

- verplichte vermelding inputcategorieën (‘mest’, ‘energiegewassen’ en/of ‘organisch- 

biologische afvalstoffen’) 

- verplichte vermelding type digestaat (‘ruw’, ‘dikke fractie’, ‘dunne fractie’, 

‘effluent’,’gedroogd digestaat’, en ‘concentraat’) 

 

 Classificatie: 

- afhankelijk van het OS-gehalte (> of < 10%) classificeert de FOD digestaten als hetzij een 

‘organisch bodemverbeterend middel’ hetzij ‘aanverwante waren’. Gedroogd digestaat bvb 

krijgt steeds een ontheffing als ‘organisch bodemverbeterend middel’.  

 

 Beschrijving & toegelaten inputstromen: 

- verplichte beschrijving productieproces (mesofiel of thermofiel, verblijftijd & hygiënisatie) 

- inputstromen verplicht opgenomen in de milieuvergunning én in de positieve lijst (FOD) van 

toegelaten inputstromen
20

. Onder ‘Beschrijving’ (ontheffing) komt een gedetailleerder 

onderverdeling van de aanwezige inputs van de categorie ‘organisch- biologische 

afvalstoffen’: de mogelijke inhoud van dierlijke bijproducten, groenafval, plantaardige 

afvalstoffen van de agro-voedingsindustrie, en zuiveringsslib van de agro-voedingsindustrie 

dienen vermeld te zijn. 

 

 Vereisten kwaliteit, landbouwkundige waarde, etikettering: 

Tabel 1. Schematisch overzicht vereiste landbouwkundige waarden en kwaliteiten  

  Gedroogd digestaat Gedeeltelijk 
gedroogd 
digestaat 

Andere 

Droge stof Min. 80 % 40-80 % / 

Organische stof Min. 40 % /DS Min. 40 % /DS / 

pH (water) Min. 6 Min. 6 Min. 6 

Onzuiverheden 
(glas, plastiek, 
metaal) > 2 mm 

Max. 0,5 % Max. 0,5 % Max. 0,5 %
21 

                                                      
20

 Zie referenties (b) 
21

 Voor effluent moet % onzuiverheden >2mm niet aangetoond worden 
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Stenen > 5 mm Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 %
22 

Zware metalen Zie Tabel 2 Zie Tabel 2 Zie Tabel 2 

Hygiënisatie Indien van 
toepassing  

Indien van 
toepassing  

Indien van 
toepassing  

Tabel 2. Overzicht gehanteerde normen zware metalen
23 

(mg/kg DS) FOD (mg/l) FOD EFFLUENT 
As 150 As 3 
Cd 6 Cd 0,12 
Cr 500 Cr 10 
Cu 600 Cu 12 
Hg 5 Hg 0,1 
Ni 100 Ni 2 
Pb 500 Pb 10 
Zn 2000 Zn 40 

 

Qua etiketteringsvereisten stelt FOD volgende verplichte en facultatieve inhouden voorop: 

- classificatie 

- typeaanduiding 

- te waarborgen hoofdzakelijke hoedanigheden: 

- vloeibaar digestaat en (ingedikte) dunne fractie digestaat: 

- Verplicht: DS, OS, Ntot, P2O5 oplosbaar in mineraal zuur 

- Facultatief: ammoniumstikstof, K2O oplosbaar in water, pH (water), elektrische 

geleidbaarheid (verdunning 1/5), C/N verhouding 

- Dikke fractie digestaat en (gedeeltelijk) gedroogd digestaat: 

- Verplicht: DS, OS, Ntot, P2O5 oplosbaar in mineraal zuur 

- Facultatief: organisch gebonden stikstof, K2O oplosbaar in water, pH (water), 

elektrische geleidbaarheid (verdunning 1/5), C/N verhouding 

- Effluent  

- Verplicht: DS, Ntot, P2O5 oplosbaar in mineraal zuur, K2O oplosbaar in water 

- Facultatief: pH (water) 

- Concentraat 

- Verplicht: DS, OS, Ntot, P2O5 oplosbaar in mineraal zuur, K2O oplosbaar in water 

                                                      
22

 Voor effluent moet % steentjes >5mm niet aangetoond worden 
23

 FOD normen zware metalen zijn tot stand gekomen als combinatie van Vlaamse en Waalse normen. Voor particulier 

gebruik zijn het de strengere Vlarema normen. 
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- Facultatief: ammoniumstikstof, pH (water) 

 

- lijst van toegelaten inputstromen (conform vermeld onder ‘Beschrijving’) 

- Indien het product gehygiëniseerd is: “Gehygiëniseerd conform Verordening (EU) nr. 

142/2011
24

” & de vermeldingen voorzien in Verordening (EU) nr. 142/2011. Indien niet 

gehygiëniseerd: “Niet gehygiëniseerd conform Verordening (EU) nr. 142/2011. Het product 

mag niet uitgevoerd worden”. 

- gebruiksbeperkingen: in functie van het gebruik van zuiveringsslib in de input 

 

 Gebruiksvoorwaarden 

• Enkel professioneel gebruik mogelijk behalve voor ‘gedroogd digestaat’ (cfr definitie supra) 

waarvoor particulier gebruik toegestaan is onder volgende additionele voorwaarden: 

1. Van iedere inputstroom een inputfiche (incl risico-klasse) goed te keuren door FOD 

2. Indien gebruik polymeren: aanleveren MSDS fiche en dosering per polymeer (ook 

indien gebruik in inputmateriaal) 

3. 2 volledige analyses (agro+Vlarema) + 2 beperkte analyses (DS, OS, Ntot, NH4-N, P, 

K) gespreid per jaar 

4. Bevestigen van aanwezige auto-controle: verwijzing naar Vlaco-kwaliteitscontrole OK 

• Indien minder dan 5% DS: enkel op dragende gronden 

• Indien slib aanwezig: gebruiksbeperkingen voor slib 

 

 Toekennings- en hernieuwingsvoorwaarden. 

Het dossier op basis waarvan de FOD de aanvraag tot ontheffing beoordeelt, moet bestaan uit:  

 Samenstelling, aard en oorsprong van het product 

 Beschrijving van het productieproces 

 Analyseverslag 

 Landbouwkundige waarde 

 Bestemming, dosering en gebruiksaanwijzing 

 Model van het etiket of begeleidend document 

 Keuringsattest of gebruikscertificaat 

 Lijst van inputstromen 

 Erkenning i.k.v. dierlijke bijproducten  

 

Bij de evaluatie
25

 wordt in eerste instantie gekeken naar: 

                                                      
24

 Uitvoeringsbepaling van de richtlijn dierlijke bijproducten (1069/2009/EG) 
25

 De verhandelende producent verbindt er zich cfr het KB Handel tevens toe elke wijziging aan productieproces of 

grondstof onmiddellijk aan de FOD te melden, inclusief de aanvraag tot wijziging ontheffing. De FOD neemt steeds 

binnen 12 maanden na indiening van een (volledige) aanvraag een beslissing tot (al dan niet) ontheffing. 
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 Grondstoffen 

 Productieproces 

 Landbouwkundige waarde van het product 

 Gehalte aan zware metalen  

 Gehalte aan chemische contaminanten 

 Gehalte aan biologische contaminanten 

 Toxiciteit/ecotoxiciteit 

Nieuwe inputstromen worden besproken op het comité Meststoffen, en mits positief advies worden 

deze stromen toegevoegd aan de positieve lijst (FOD). Nieuwe ideeën waarvoor ontheffingen 

gewijzigd moeten worden, worden eveneens geëvalueerd en besproken op het comité Meststoffen. 

 

O.b.v. dit continu overleg zijn vandaag volgende richtlijnen bepaald inzake toegelaten mengsels: 

- in biogasinstallaties zelf mogen zonder additionele ontheffingsaanvraag ‘verwerkte’
26

 digestaten 

gemengd worden onder voorwaarden
27

 

- in verzamelpunt (hetzij ‘meststoffenfabrikant’, hetzij ‘opslagbedrijf’) mogen mengsels gemaakt 

worden van digesta(a)t(en) en/of mest en/of (NH4)2SO4. De FOD maakt de ontheffing afhankelijk 

van de waarborg van traceerbaarheid. Zodra een verzamelpunt onverwerkte (niet 

gehygiëniseerde) producten stockeert kan het geen ‘verwerkte’ producten meer produceren. 

Gebruiksbeperkingen en etiketteringsvereisten worden behouden. Classificatie is 

‘bodemverbeterend middel’ of ‘aanverwant product’. In concreto mag digestaat met ontheffing 

‘bodemverbeterend middel’ gemengd worden zonder extra ontheffingsaanvraag met: 

o meststoffen tot ‘‘verrijkt’ bodemverbeterend middel’ (KB, art.15) en “moeten de waarborgen 

voorzien in artikel 25, 3° (gehalten aan N, P2O5 en K2O ), aangegeven worden." 

o Andere bodemverbeterende middelen tot ‘gemengd organisch bodemverbeterend middel’ 

(KB, bijlage I, A.12) of ‘gemengd organisch-mineraal bodemverbeterend middel’ (id. A.13) 

Ook digestaten ontheven als ‘aanverwant product’ (<10% OS en N<2%) mogen gemengd 

worden
28

. Ook geeft FOD aan dat (on)verwerkte digestaten opmengen met (samengestelde) 

N/P/K-meststoffen tot ‘meststof’
29

 mogelijk is maar dan wel met aparte ontheffingsaanvraag voor 

het mengsel (zie ‘Opportuniteiten’). 

                                                      
26

 ‘Verwerkt’ in terminologie 1069/2009/EG (dierlijke bijproducten) namelijk: gehygiëniseerd 
27

 Enkel verwerkte digestaten met zelfde typeaanduiding. De mengende biogasinstallatie A moet toelating vragen aan de 

DGM. Deze toelating zal opgenomen worden in de ontheffing zodat geen nieuwe ontheffing nodig is. Biogasinstallatie A 

moet de traceerbaarheid garanderen. Alle grondstoffen moeten opgenomen zijn in de ontheffing en milieuvergunning van 

de mengende installatie. Het begeleidend document moet de grondstoffen van zowel biogasinstallatie A en B vermelden. 

Op vraag van Vlaco (2/’16) bekijkt FOD opnieuw opties van mengen van/met (louter) onverwerkte digestaten. 
28

 N.a.v. comité 2/2016 
29

 N.a.v. comité 2/2016 
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Dergelijke verzamelpunten moeten erkend zijn i.k.v. de verordening dierlijke bijproducten 

1069/2009/EG en kunnen enkel bij mengen van ‘verwerkte’ (gehygiëniseerde) producten een 

‘verwerkt’ eindproduct hebben
30

. De FOD beschouwt overigens een plantaardig, niet 

gehygiëniseerd digestaat als ‘onverwerkt’. 

Producten die zonder verpakking worden verkocht, moeten vergezeld zijn van een begeleidend 

document dat dezelfde ‘verplichte vermeldingen’
31

 (als die voor verpakte producten) oplegt. De FOD 

bepaalt in de ontheffing naast de verplichte vermeldingen ook facultatief op het etiket of begeleidend 

document te vermelden parameters
32

. De gehalten van de in de ontheffing al dan niet aangegeven 

‘hoofdzakelijke hoedanigheden’ (cfr kolom ‘d’ in bijlage I) en van andere vermelde 

waardegevende/-verminderende bestanddelen moeten gewaarborgd zijn. Dit wil zeggen dat het 

KB slechts bepaalde ‘toleranties
33

’ toestaat (tabel 3). 

 Tabel 3. 

Parameters (op verpakking, etiket of begeleidend document 
aangebracht) 

Regels inzake afwijkingen op 
gewaarborgd gehalte of getal 

1. Verplichte of facultatieve 'Hoofdzakelijke hoedanigheden' 

(bijlage I, kolom d) en andere in 'beschrijving' (bijlage I, 

kolom b) en 'vereisten' (bijlage I, kolom c) vermelde minimale 

of maximale waarden. (nb: = verschillend naargelang 

'typeaanduiding' (bijlage I, kolom a)) 

"Geen enkele tolerantie is 
toegestaan op de minimum- of 
maximumgehalten of getallen die 
vastgesteld zijn in deze 
reglementering of in de kolommen 
b), c) en d) van bijlage I " (art 45) 

2. Niet onder (1.) voorkomende 
waarden 

waardegevende 
bestanddelen 

Voor de waardegevende 
bestanddelen zijn de toleranties 
van bijlage III.A van toepassing. De 
overschrijding van het 
gewaarborgde gehalte of getal is 
aan geen beperking onderworpen 
(art 46§1) 

waardeverminderende 
bestanddelen 

Voor de waardeverminderende 
bestanddelen zijn de toleranties 
van bijlage III.B van toepassing. 
Het tekort op het gewaarborgde 
gehalte of getal is aan geen 
beperking onderworpen (art 46§2) 

                                                      
30

 In welk geval ook een erkenning als ‘fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten’ vereist is door FAVV ikv KB 

14/11/2003. In alle andere gevallen is het verzamelpunt te erkennen als ‘opslagbedrijf van onverwerkte mest’ door VLM 

en/of door OVAM (indien onverwerkte dbp zonder mest).  
31

 KB Handel, art 12 t/m 23: verplichte vermeldingen op verpakking of etiket van verpakte producten 
32

 KB Handel art 25 en 26 
33

 Definitie: het toegestane tekort van een geanalyseerd gehalte of getal ten opzichte van het gewaarborgde gehalte of 

getal aan een waardegevend bestanddeel, of de toegestane overschrijding van een geanalyseerd gehalte of getal ten 

opzichte van het gewaarborgde gehalte of getal aan een waardeverminderend bestanddeel. 
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basenequivalent en pH Voor het basenequivalent en de 
pH gelden de toleranties van 
bijlage III.C. Dit zijn zowel 
toegestane tekorten als 
toegestane overschrijdingen 

 

Het KB herneemt eisen inzake traceerbaarheid of ‘identificatie’ voor partijen (bulk)producten, 

namelijk middels zichtbare bordjes of een ‘equivalent systeem’ dat typeaanduiding en gewaarborgde 

gehalten van alle partijen onderscheidt
34

 alsook middels verplichtingen tot bewaren van facturen en 

begeleidende documenten. 

 

 

b. Referenties 

 

http://www.favv-

afsca.be/plantaardigeproductie/meststoffen/_documents/2013_01_28_AR_KB_Engrais_Meststoffen

_MB13032013_FR_NL.pdf 

http://www.health.belgium.be/nl/digestaat-toegelaten-inputstromen 

http://fytoweb.be/nl/meststoffen  

 

 

c. Opportuniteiten & knelpunten 

 

- Daar waar vloeibare digestaten quasi integraal naar land- en tuinbouw gaan, vinden vaste 

(gedroogde) digestaatvormen, rechtstreeks of onrechtstreeks
35

 en al dan niet na opmenging, ook 

afzetmogelijkheden naar particulieren, tuinaannemers, en openbare groendiensten. Hierin heeft 

Vlaco samen met de vergisters en de FOD reeds een weg afgelegd. Belangrijke toekomst-

stappen, náást het DIMA-traject, zijn meer communicatie inclusief betere demonstratie van de 

praktijkwaarde via demoproeven. 

- Gegeven de veronderstelde waarborgen en strikte regels rond toegestane toleranties van het KB 

Handel zullen: 

o digestaten (op maat) optimaliter minimale variabiliteit nastreven inzake de standaard 

agronomische parameters, en/of 

o optimaliter door opmenging gestandaardiseerd worden, en/of 

o voor eindproducten de waardegevende/-verminderende bestanddelen op 

voorzichtige wijze op (etiket op) verpakking of begeleidend document vermeld 

moeten worden. 

                                                      
34

 KB Handel, art 35. 
35

 Via producenten van meststoffen, bodemverbeteraars of teeltsubstraten 

http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/meststoffen/_documents/2013_01_28_AR_KB_Engrais_Meststoffen_MB13032013_FR_NL.pdf
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/meststoffen/_documents/2013_01_28_AR_KB_Engrais_Meststoffen_MB13032013_FR_NL.pdf
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/meststoffen/_documents/2013_01_28_AR_KB_Engrais_Meststoffen_MB13032013_FR_NL.pdf
http://fytoweb.be/nl/meststoffen
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- Het verduidelijken van de mogelijkheid en de voorwaarden tot het mengen en/of verhandelen van 

digestaat als (onderdeel van een) potgrond, bodemverbeteraar of meststof, is een continu werk: 

o Zoals hoger gesteld is de FOD bereid mengsels van meststoffabrikanten van meer bepaald 

digestaat en in bijlage I opgenomen organo-minerale meststoffen, mits aparte aanvraag, 

een ontheffing te verlenen als ‘meststof’. Bij zulke individuele ontheffingsaanvraag is men 

dan ook niet gebonden aan de minimale NPK-inhouden zoals die bijvoorbeeld in het KB 

gedefinieerd staan voor samengestelde meststoffen (NPK minstens 12%). 

o Werkpunt voor Vlaco/DIMA inzake het KB Handel is een ruimere opname van 

mengmogelijkheden van verwerkt digestaat – namelijk als ‘door ontheffing toegelaten 

product’ – in meststoffen (bijlage 1, hfst I) en teeltsubstraten (bijlage 1, hfst IV)
36

.  

 

- N.a.v. overleg
37

 verklaarde de FOD anderzijds reeds dat het principieel bereid is om 

ontheffingsaanvragen van potgrond o.b.v. grondstoffen
38

 inclusief (gedroogd) digestaat te 

beoordelen. M.a.w. behoort een ontheffingsaanvraag voor potgrond met o.a. gedroogd digestaat 

tot de gecreëerde mogelijkheden binnen DIMA. Hierbij zijn aspecten van ‘stabiliteit en veiligheid’ 

een belangrijke focus voor de FOD en zal dus mogelijks nauwlettend op C/N, rijpheidsgraad, 

respiratie (oxitop), e.d. toegekeken worden.  

- Ongeacht de ontheffing door de FOD kunnen digestaatproducten niet afgezet worden op Waalse 

landbouwgrond (cfr infra). 

- Ook binnen Europa betekent conformiteit met Vlarema en het KB Handel nog niet automatisch 

internationale handelsmogelijkheden. De ‘mutual recognition’-regelgeving (764/2008/EG) stelt 

weliswaar dat er vrije interne doorvoer moet zijn zodra een meststof of bodemverbeteraar 

nationaal wettelijk vermarkt wordt. Echter, indien een bestemmingsland milieukundige vragen 

heeft en een mogelijk ‘risico voor mens en milieu’
39

 opwerpt, is er in praktijk geen wederzijds 

erkenning. 

 

 

 

 

 

                                                      
36

 Vandaag biedt het KB reeds de mogelijkheid om zonder aparte ontheffing een gemengd bodemverbeterend middel of 

potgrond te maken met respectievelijk ‘andere door ontheffing toegelaten producten’ en ‘door ontheffing toegelaten 

compost van plantaardig materiaal’. Voor digestaten (op maat) zou een algemener opnamemogelijkheid nagestreefd 

kunnen worden meer bepaald door in bijlage I Hfst I en IV op te nemen dat opmengen met ‘door ontheffing toegelaten 

digestaten’ toegestaan is (zonder aparte ontheffing). 
37

 Comité Meststoffen 2/2016 
38

 Vandaag courant mogelijk indien samengesteld o.b.v. grondstoffen uit ‘lijst a’ en ‘lijst b’ (bijlage I, Hfst IV) 
39

 En dus de buitenlandse kwaliteitsgaranties als niet equivalent ziet. 



  

DIMA: Rapport Juridische Randvoorwaarden (WP4) 
 

17 
 

 

 

 

 

 

4 VERORDENING DIERLIJKE BIJPRODUCTEN (EG 1069/2009) 

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

 

Deze Europese verordening en haar uitvoeringsverordening (EU 142/2011) speelt voor digestaten 

een beslissende rol wegens de (harmoniserende functie qua) hygiënisatievoorwaarden voor 

meststoffen of bodemverbeteraars waarin dierlijke bijproducten zijn verwerkt. De voorschriften 

betreffen verplichte erkenning, opslagvoorwaarden (‘rein’ versus ‘onrein’), procesvoorwaarden 

voor hygiënisatie, verplichte analyses en controles. Het intra-Europese transport moet tevens 

voldoen aan bepaalde verplichtingen inzake etikettering, recipiënten en/of reiniging van de 

vervoersmiddelen, en vervoersdocumenten. Enkel indien voldaan aan al deze voorwaarden kan 

het product in principe
40

 geëxporteerd worden binnen de EU. Zoals uit vorig hoofdstuk bleek, 

herinneren FOD en FAVV aan de verplichtingen uit deze Europese verordening als één van de 

voorwaarden
41

 van het KB Handel. 

 

Meer in detail: 

Alle bedrijven die dierlijke bijproducten verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken 

(‘mestverwerkingsinstallaties’), gebruiken of verwijderen, dienen aan alle voorschriften te voldoen 

om een erkenning te krijgen van hetzij de Mestbank (VLM) i.g.v. mest hetzij de OVAM i.g.v. andere 

dierlijke bijproducten
42

 dan mest.  De dierlijke bijproducten (dbp) zijn risico-gewijs onderverdeeld in 3 

categorieën: 

- Categorie 1-materiaal: ‘uitsluitend geschikt voor verwijdering’ en komt niet in aanmerking 

voor verwerking tot meststof 

- Categorie 2-materiaal: ‘niet voor dierlijke consumptie (waaronder mest en inhoud maag-

darmkanaal)’ 

- Categorie 3-materiaal : ‘niet voor menselijke consumptie’ 

 

Ook eindproducten moeten voldoen aan vereisten waaronder als voornaamste de verplichte 

hygiënisatie door pasteurisatie: minstens 70°C gedurende minstens 1 uur (standaard 

omzettingsparameters). Indien andere categorie 2-inputmateriaal dan mest of inhoud maag-

                                                      
40

 Uitzonderingen voor niet-verwerkte mest: zie eisen voor ‘handelsverkeer van niet-verwerkte mest’ (infra)  

41
 Producent of verwerker moet erkend zijn i.k.v. dierlijke bijproducten (1069/2009) (KB art 44, bijlage V) 

42
 Inclusief inhoud maag-darmkanaal 
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darmkanaal wordt verwerkt moet zelfs gesteriliseerd worden, tenzij dit inputmateriaal op 

voorhand reeds gesteriliseerd werd. Als de verwerker weliswaar kan bewijzen door ‘validatie’ dat 

andere omzettingsparameters een zelfde beperking garanderen van de biologische risico’s, kan de 

bevoegde instantie (VLM/OVAM) deze praktijk toestaan.  

Om de ‘1069’-erkenning te verkrijgen moet naast een aanvraag (t.a.v. VLM/OVAM) een checklist 

gecontroleerd worden die per type installatie of opslagbedrijf aangeeft aan welke specfieke 

voorschriften van de 1069/2009 moet voldaan zijn. Zo zijn er checklists
43

 voor: 

- Biogasinstallaties zonder pasteurisatie 

- Biogasinstallaties met pasteurisatie
44

 

- Composteerinstallaties (inclusief biothermisch drogen) 

- Bedrijven voor vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars 

- Opslagbedrijf van afgeleide producten met bestemming organische meststoffen (opslag 

verwerkte mest) 

- Opslagbedrijf onverwerkte mest 

Bij uitzondering
45

 kan een biogasinstallatie die enkel mest, melkproducten, biest en de inhoud van 

het maag-darmkanaal verwerkt, een 1069/2009-erkenning verkrijgen van de Mestbank of OVAM - de 

‘1069 light’ erkenning genaamd – die toestaat dat ongepasteuriseerd digestaat in Vlaanderen toch 

kan verhandeld en toegepast worden.  

 

Europees transport van dierlijke bijproducten kan dus in principe
46

 enkel als het product ‘verwerkt’ 

(door 1069/2009 gebruikte terminologie voor gehygiëniseerd) is – waardoor ook geen 

transportmeldingen aan het Europees internetloket TRACES meer verplicht zijn (sinds 2011).  

 

De traceerbaarheid van dierlijke bijproducten dient steeds gewaarborgd te zijn. Daarom moet zowel 

voor de inkomende onverwerkte als voor de uitgaande verwerkte stromen van dierlijke bijproducten 

een register bijgehouden worden
47

 en moet een kopie van de vervoersdocumenten van de 

                                                      
43

 https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/Mestverwerkers/Verordening_dierlijke_bijproducten  
44

 O.a. milieuvergunning, adequaat gescheiden onreine en reine zone, pasteurisatie van dbp of afgeleiden met maximale 

deeltjesgrootte 12mm, controles waaronder HACCP: risicoanalyses (incl van inputstromen) en eigen controles van 

kritische controlepunten, continue registratie van hygiënisatie, gedocumenteerde reinigings- en onderhoudsprocedures, 

plagenbestrijdingsprogramma, beschikken over (samenwerking met) erkend labo, normen inzake E.Coli, Salmonella, en 

Clostridium Perfringens, secundaire besmetting eindproduct vermijden, schoonmaken transportvoertuigen en 

recipiënten, identificeerbare partijen, traceerbaarheid (verplichte vermelding categorie) tijdens opslag en vervoer (cfr 

142/2009, o.a. bijlage V) 
45

 https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/verordening%201774/erkenningseisen.pdf  
46

 Uitzonderingen o.a. voor pluimveemest, paardenmest, en andere onverwerkte meststromen cfr infra ‘handelsverkeer 

van niet-verwerkte mest’. 

47
 cfr 142/2011/EG bijlage VIII hoofdstuk IV  

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/Mestverwerkers/Verordening_dierlijke_bijproducten
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/verordening%201774/erkenningseisen.pdf
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inkomende en uitgaande stromen gedurende ten minste 2 jaar bewaard te worden. De bij elk 

vervoer van dierlijke bijproducten verplichte vervoersdocumenten betreffen meer bepaald een 

handelsdocument (3-voud) en/of, wanneer van toepassing, een gezondheidscertificaat
48

 tenzij 

het afgeleide producten betreft van categorie 3-materiaal en organische meststoffen en 

bodemverbeteraars die binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaars worden geleverd aan 

eindgebruikers die geen exploitant zijn. 

 

Op organische meststoffen en bodemverbeteraars met dbp zijn ook eisen van toepassing inzake: 

- handelsverkeer van niet-verwerkte mest
49

 

- in de handel brengen van verwerkte mest
50

  

- bepaalde organische meststoffen en bodemverbeteraars (productievoorwaarden, voorwaarden 

voor opslag en vervoer)
51

 

 

Tot slot,  Bijlage XVI van de Verordening EG/142/2011 bevat bepalingen omtrent de officiële 

controles door de bevoegde autoriteiten op de erkende verwerkingsbedrijven (hoofdstuk I) en op 

verzamelcentra (hoofdstuk III, afd 5): deze worden uitgevoerd door VLM of OVAM inzake controle 

op erkenning
52

, en door de Milieu-inspectie inzake de controle op de handhaving. In dezelfde 

bijlage staat ook het standaardformaat
53

 voor aanvragen om toestemmming voor handelsverkeer. 

 

 

b. Referenties 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:NL:PDF (EG 

1069/2009) 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/r142-

2011_consol_23-02-2015_nl_0.pdf (EG 142/2011) 

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/Mestverwerkers/Verordening_dierlijke_bijproducten (checklists) 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Verstrekte%20attesten/Erkende_Installati

es.pdf (overzicht erkende installaties door Mestbank) 

http://www.ovam.be/verwerken-van-categorie-1-enof-2-enof-3-materiaal  

 

                                                      
48

 cfr 142/2011/EG bijlage VIII, hfdst. III 
49

 cfr 142/2011/EG bijlage XI hoofdstuk I, afdeling 1..: o.a. vereiste van toestemming door lidstaat van bestemming (cfr 

1069/2009/EG art 48§1) alsook in sommige gevallen een gezondheidscertificaat van de bevoegde autoriteit 
50

 cfr 142/2011/EG bijlage XI hoofdstuk I, afdeling 2 
51

 cfr 142/2011/EG bijlage XI hoofdstuk II 
52

 Inclusief verplichte 3-maandelijkse microbiële analyse van E.Coli en Salmonella 

53
 cfr 142/2011/EG bijlage XVI hoofdstuk III, afd 10 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:NL:PDF
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/r142-2011_consol_23-02-2015_nl_0.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/r142-2011_consol_23-02-2015_nl_0.pdf
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/Mestverwerkers/Verordening_dierlijke_bijproducten
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Verstrekte%20attesten/Erkende_Installaties.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Verstrekte%20attesten/Erkende_Installaties.pdf
http://www.ovam.be/verwerken-van-categorie-1-enof-2-enof-3-materiaal
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c. Opportuniteiten & knelpunten 

 

- Indien een digestaat (op maat) naast het keuringsattest ook voldoet aan de Verordening dierlijke 

bijproducten zal in principe geen rekenschap gegeven moeten worden aan transportvoorwaarden 

van EVOA
54

. 

- Door 142/2011/EG is voor verwerkte mest sinds 2011 geen veterinaire toestemming van de 

ontvangende lidstaat nodig evenmin de aanmelding in TRACES.  

- Daarentegen, ongeacht het voldoen aan en erkend zijn i.k.v. bovenstaande verordeningen kunnen 

EU lidstaten toch nog additionele eisen stellen inzake gehygiëniseerde organische meststoffen en 

bodemverbeterende middelen van dierlijke oorsprong. Voor Frankrijk
55

 zijn dit eisenpakketten ‘plan 

d’épandage’ of ‘autorisation de mise sur marché’ of (meestal) ‘NFU’. 

- Ook voor potentiële handelsregio Wallonië geldt geen vrije afzet: mest, zelfs ‘verwerkt’
56

, composten, 

digestaten, e.a. worden er nog steeds als afval gezien en niet conform het Waals besluit
57

 van de 

Office Wallon des Déchets (OWD). Er is geen mogelijkheid voor Vlaamse afvalstoffen om een 

toelating te krijgen in Wallonië 

- Gegeven Frankrijk de belangrijkste buitenlandse handelspartner is
58

 en daardoor, náást 1069/2009, 

in casu vooral de NFU een toetssteen is voor (gedroogd en dikke fractie) digestaat, zal aerobe 

stabilisatie de komende jaren mogelijks additionele garanties bieden voor vlottere afzet. In praktijk 

zou biothermische droging of compostering van/met digestaat m.a.w. extra handelsopties kunnen 

creëren. 

- Producenten van met dierlijke bijproducten (bvb beendermeel, bloedmeel, guano, ..) vervaardigde 

organo-minerale meststoffen en bodemverbeteraars beschikken reeds over een erkenning i.k.v. de 

Verordening dierlijke bijproducten. 

 

 

 

                                                      
54

 1013/2006/EG: de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Verplichte stappen: a.contract tss 

‘kennisgever’ en ontvanger (aard, tijdstip, terugname, verklaring toepassing), b. kennisgevingsformulier + 

vervoersdocument aanvragen & terugsturen nr Mestbank (-> 3de land), c. transport:  vooraf melden aan Mestbank & 3de 

land / docs aanwezig, d. namelding ontvangst 

55
 Rapport ‘Economische randvoorwaarden’ (WP4) Hfdst 2.2 

56
 Cfr Vlarema en verordeningen 1069/2009 & 142/2011 

57
 14/06/2001 (OWD): http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat024.htm  

58
 rapport ‘Economische randvoorwaarden’ (WP4) Hfdst 2.2 

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat024.htm
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5 EU ‘FERTILISER’-VERORDENING  

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

 

Rond de EU ‘Fertiliser regulation’ is sinds 2015
59

 vernieuwde activiteit – belangrijk wegens de 

implicaties van dergelijke uitgebreide wetgeving: in plaats van beperking tot enkel minerale 

(anorganisch/chemisch vervaardigde) meststoffen zou met de ‘nieuwe’ 2003/2003/EG ook de 

Europese handel van organische meststoffen, bodemverbeteraars en substraten geharmoniseerd 

worden. Onder het logo  zouden zo dezelfde producttechnische regels
60

 in heel Europa gelden 

voor (handelsmogelijkheden in) o.a. digestaat (op maat). Tevens zou de finale versie van de 

Europese meststoffen-verordening ‘end of waste’ (EOW)-vereisten herbergen die dus op Europees 

niveau aangeven vanaf wanneer een rest- of afvalstroom de productstatus heeft. Bovenstaande 

impliceert dat handelsbarrières die vandaag nog bestaan (cfr supra: Wallonië, Frankrijk,..) vanaf 

1/1/2018
61

 – geambieerde invoegetreding van de richtlijn – zouden komen te vervallen voor 

digestaat. Om deze redenen volgde o.a. Vlaco, via ECN, deze ontwikkelingen nauwlettend op via de 

Werkgroep Fertilisers (EC). In deze werkgroep werd ECN-QAS
62

 als referentie naar voor geschoven. 

 

Meer in detail geldt over deze verordening (ontwerp 7/9/2016): 

Het huidige voorstel bevat een deel met algemene richtlijnen en anderzijds annexen waar criteria 

zijn opgenomen per productfunctie en per bestanddeel. De basis voor de conformiteitscontrole 

i.k.v. 2003/2003/EG zou een producttest (staalname en analyse) én audit zijn waarbij de 

certificering door een door de bevoegde instantie erkende derde partij behoort te zijn. Het dusdanig 

behalen van het ‘CE’-merk betekent dan de facto ook de einde-afval status alsook vrije 

handelsmogelijkheid binnen de EU. Dit laatste belemmert niet de mogelijkheid om nationaal de 

                                                      
59

 Eind 2015 blies de EC met het actieplan Circulaire Economie o.a. de (uitbreiding van de) Fertiliser-richtlijn nieuw leven 

in, nl. om betere valorisatie van organische reststromen te stimuleren. 
60

 Vereisten inzake samenstelling, benaming, verpakking, inhoud etiket en toepassingen voor producten als digestaat, 

compost,.. maar ook biochar en struviet. 
61

 waarna nog op 2 jaar overgangsperiode wordt gerekend: 2020 
62

 Verschillende EU-lidstaten (en regio’s) hebben een kwaliteitscontrole- en certificeringssysteem ontwikkeld. Het 

European Compost Network (ECN), waarvan Vlaco vzw ook lid is, poogt de bestaande controlesystemen te 

harmoniseren, en stelde hiertoe een Europese handleiding ECN-QAS op voor kwaliteitscontrole voor compost en 

digestaat. Vlaco verwerkte deze bepalingen in het eigen kwaliteitscontrolesysteem, om zo een ECN-QAS 

Conformiteitslabel te behalen. 
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lokaal geproduceerde meststoffen en bodemverbeteraars onder de nationale/regionale regelgeving 

te blijven verhandelen.  

De verordening (ontwerp) deelt de producten in in verschillende categorieën naargelang functie: 

1. Meststof 

1. Organische meststof 

2. Organo-minerale meststof 

3. Minerale meststof 

2. Kalkmeststof 

3. Bodemverbeterend middel 

1. Organisch bodemverbeterend middel 

2. Anorganisch bodemverbeterend middel 

4. Substraat 

5. Additief 

6. Plant biostimulant 

7. Meststoffenmengsel 

Hierbij blijkt dat voor digestaat (op maat) de categorieën 1.1,  3.1,  4 en 7 van tel kunnen zijn.  

 

Anderzijds geldt een indeling naargelang het soort bestanddelen, waarbij categorieën 4, 5 en 11 

van belang zijn: 

CMC 1 – stoffen en mengsels als primair materiaal 

CMC 2 – niet-bewerkte of mechanisch bewerkte planten, delen van planten of plantenextracten 

CMC 3 – compost 

CMC 4 – digestaat van energiegewassen 

CMC 5 – ander digestaat dan digestaat van energiegewassen 

CMC 6 – bijproducten van de levensmiddelenindustrie (vinasse, …) 

CMC 7 – micro-organismen 

CMC 8 – agronomische toevoegingsmiddelen 

CMC 9 – nutriëntenpolymeren 

CMC 10 – andere polymeren dan nutriëntenpolymeren 

CMC 11 – bepaalde afgeleide producten van dierlijke bijproducten (cfr. 1069/2009, eindpunt 

in de productieketen bereikt) 

 

Voor de functiecategorie ‘organische meststof’ gelden volgende regels:  

• ≥ 40% DS = vaste OM & <40% = vloeibare OM 

• Afwezigheid Salmonella, ook normwaarden voor E.coli en Ascaris eieren 

• Max. gehalte zware metalen (cfr. huidige criteria voor Cd, Cr
63

, Hg, Ni, Pb; en Cu en Zn) 

                                                      
63

 Met weliswaar ook een norm voor Cr VI (nieuw). Vermits afwezig in compost/digestaat is o.a. Vlaco nog aan het 

pleiten dit niet mee op te nemen in finale versie van de verordening. 
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• Vast:  

• N ≥ 2,5% of P2O5 ≥ 2% of K2O ≥ 2% 

• Als N+P+K-meststof: N≥1% of P2O5 ≥ 1% of K2O ≥1% en NPK≥4% 

• Org C ≥ 15% op vers (org stof ≥ 30%) & Corg/Norg < 15 

• Vloeibaar:  

• N ≥ 2,5% of P2O5 ≥ 1% of K2O ≥ 2% 

• Als N+P+K-meststof: N≥1% of P2O5 ≥ 1% of K2O ≥1% en NPK≥3% 

• Org C ≥ 5% (org stof ≥ 10%) & Corg/Norg < 15 

• Te declareren: N, P, K, Mg, Ca, S en Na, Cu en Zn, C en DS 

• Tolerantieregels zijn strikt 

 

Voor de functiecategorie ‘organisch bodemverbeterend middel’ gelden volgende regels:  

• ≥ 20% DS  

• Afwezigheid Salmonella (indien dierlijke bijproducten zijn verwerkt), ook normwaarden voor E. 

coli en Ascaris eieren 

• Max. gehalte zware metalen (cfr. huidige criteria voor Cd, Cr
64

, Hg, Ni, Pb; en Cu en Zn)  

• Org C ≥ 3% op vers (org stof ≥ 6%)  

• Te declareren: DS, C, N, P, K, Cu en Zn, pH 

• Tolerantieregels zijn strikt 

 

Voor de bestanddeelcategorie ‘digestaat’ gelden volgende regels:  

• Hygiënisatie: 

• Thermofiele vergisting bij 55°C min 24h, HRT min 20d 

• Thermofiele vergisting bij 55°C + pasteurisatie 

• Thermofiele vergisting bij 55°C + nacompostering: 

• 65°C gedurende tenminste 5 dagen, of 

• 60°C gedurende tenminste 7 dagen, of 

• 55°C gedurende tenminste 14 dagen 

• Mesofiele vergisting bij 37-40°C + pasteurisatie 

• Mesofiele vergisting bij 37-40°C + nacompostering 

• 65°C gedurende tenminste 5 dagen, of 

• 60°C gedurende tenminste 7 dagen, of 

• 55°C gedurende tenminste 14 dagen 

• Som PAK < 6 mg/kg DS 

                                                                                                                                                                                

 
64

 Met weliswaar ook een norm voor Cr VI (nieuw). Vermits afwezig in compost/digestaat is o.a. Vlaco nog aan het 

pleiten dit niet mee op te nemen in finale versie van de verordening. 
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• Onzuiverheden <0,5% (na 5 jaar <0,25%) 

• Stabiliteit: oxitop < 50mmol O2/kg OS/h of residueel biogas potentieel < 0,45 l biogas/g VS 

 

Onduidelijk eind 2016 is nog de exacte interpretatie van de toegelaten inputstromen: dierlijke 

bijproducten zouden enkel toegestaan zijn indien ‘eindpunt in de verwerking reeds is vastgelegd’ (= 

hygiënisatie < vergisting?)  

 

 

b. Referenties 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:304:0001:0194:en:PDF 

http://fytoweb.be/nl/wetgeving/meststoffen/eg-meststoffen-verordening-eg-nr-20032003 

 

 

c. Opportuniteiten & knelpunten 

- De digestaten die conform zijn aan Vlarema en ARC (cfr supra) voldoen integraal aan de veiligheids- 

en kwaliteitsvereisten van de nieuwe Meststoffen-verordening (ontwerpfase). Om als ‘organische 

meststof’ of  ‘organisch bodemverbeterend middel’ in aanmerking te komen, lijken gedroogd 

digestaat en dikke fractie de beste kaarten te hebben
65

. Mogelijkheden conform het laatste ontwerp 

van de Fertiliser-verordening zijn namelijk 

- Gedroogd digestaat: CE label als organische meststof of organisch bodemverbeterend 

middel is mogelijk 

- Dikke fractie digestaat: te lage nutriëntinhoud voor CE label als vaste organische meststof. 

Organisch bodemverbeterend middel is wel mogelijk. 

- Ruw digestaat en dunne fractie: CE label als organische meststof of organisch 

bodemverbeterend middel: niet mogelijk 

- Biothermisch gedroogde mest/digestaat: CE label als organische meststof is (nipt) mogelijk, 

op voorwaarde dat dit onder CMC11 valt én voldoende stabiliteit wordt gegarandeerd (oxitop 

< 50mmol O2/kg OS/h) 

- Deze verordening en de circular economy-dynamiek kan een grote stimulans betekenen in komende 

jaren om meer organisch-biologisch afval selectief in te zamelen voor onder meer vergisting. En 

meer bepaald om digestaat te produceren en gebruiken als bodemverbeterend middel of meststof in 

plaats van minerale NPK, zowel intergewestelijk als voor export. In welke mate lidstaten of regio’s de 

vrije handel in praktijk zouden counteren met nationaal ingestelde gebruiksbeperking is niet te 

voorspellen. 

                                                      
65

 Waarbij in de draftteksten van nieuwe Fertiliser-regelgeving begin 2017 nog wel de onduidelijkheid rond niet 

toegelaten types slibs moet uitgeklaard worden. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:304:0001:0194:en:PDF
http://fytoweb.be/nl/wetgeving/meststoffen/eg-meststoffen-verordening-eg-nr-20032003
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- ‘Meststoffen’ worden door KB Handel (28/1/2013) en in de nieuwe draft van de Meststoffen-

verordening anders gedefinieerd (productnormen). Op termijn zou een harmonisatie zich kunnen 

opdringen. 

- Over harmonisering doorheen de EU van de gebruikte methodes voor staalname en analyse 

ontbreekt voldoende duidelijkheid en ambitie in 2003/2003/EG. Dit zou mogelijks betekenen dat 

indien oorsprong- en bestemmingsregio andere staalname- en analyseprotocollen hanteren, dit toch 

nog de (onbelemmerde) handel zou kunnen dwarsbomen. 

- Verdere input naar de Europese Commissie is mogelijk via de FOD Volksgezondheid, 

Voedselveiligheid, en Leefmilieu. 

- In het nieuwe ontwerp van de Fertiliser verordening zouden de strikte toleranties op waardegevende 

en –verminderende bestanddelen in beide richtingen gelden, in tegenstelling tot bij de bepaling van 

de KB Handel (28/1/2013). Vlaco communiceerde dat dit voor organische producten an sich niet 

evident is.  

- Voorgaande kan impliceren dat opmengen van digestaat met andere (enkelvoudige) meststoffen 

en/of bodemverbeterende middelen, en dus standaardiseren, extra mogelijkheden zal creëren voor 

intra-Europese handel onder het CE-logo. 
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6 MESTDECREET EN MESTACTIEPLAN (MAP) V 

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

 

Het mestdecreet en de 5
de

 uitvoerbepaling van het mestactieplan MAP V
66

 zijn van toepassing op 

aspecten van opslag, transport en toepassing van alle vormen van meststof in Vlaanderen met als 

finaal doel de nutriëntenbalans in evenwicht te houden op Vlaamse bodems om de kwaliteit van 

oppervlakte- en grondwater te garanderen. 

 

Hiertoe wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen ‘dierlijke mest’, ‘kunstmest’ en 

‘andere meststof’ waarbij digestaat als ‘dierlijke mest’ wordt beschouwd zodra mest onderdeel 

vormde van de inputstromen van het digestaat. Zoniet is digestaat een ‘andere meststof’. Ook wordt 

naargelang de N-werkzaamheid een onderscheid gemaakt in 3 types meststoffen met telkens 

verschillend veronderstelde werkzame N: d.i. van belang wegens het verplicht gebruik vanaf 2016 

van het systeem van werkzame N i.p.v. de totale inhoud stikstof. Het MAP V – bevoegdheid van de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Afdeling Mestbank  – reglementeert verder de maximale 

bemesting (N en P) naargelang het type mest (3) en het bodemtype, focusgebied (N) en P-

bodemklasse van de regio en bedrijf. Naast deze gebieds- en bedrijfsgebondenheid zal het MAP de 

bemesting en de opslag beperken ook i.f.v. het gewas en het tijdstip (uitrijverbod)
67

. Hierbij spelen 

ook elementen mee van facultatieve of verplichte inplanting van vanggewassen en al dan niet 

emissie-arm uitrijden van de meststof. Om de nutriëntenbalans in evenwicht te houden zal het 

Vlaamse nutriëntoverschot (N en P) niet meer op Vlaamse landbouwbodems mogen terechtkomen: 

meer bepaald door een systeem van mestverwerking
68

, mestverwerkingsplicht
69

 en 

                                                      
66

 Goedgekeurd door Vlaamse Regering op 6/2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 7/2015. 
67

 Zie ook tool VCM (http://www.vcm-mestverwerking.be/information/index_nl.phtml?informationtreeid=426)  
68

 Mestdecreet-definitie van ‘mestverwerking’ (in tegenstelling tot ‘bewerking’):  

a)  het exporteren van pluimveemest of paardenmest; 

b)  het exporteren van andere dierlijke mest dan pluimveemest of paardenmest, op basis van een expliciete 

en voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van het land of de regio van bestemming; 

c)  het behandelen van dierlijke mest of andere meststoffen, waarna de stikstof en de fosfor, die aanwezig is 

in de dierlijke mest of in de andere meststoffen, een van de volgende behandelingen ondergaat: 

1) de stikstof wordt niet opgebracht op landbouwgrond in het Vlaamse Gewest, behalve in tuinen, parken 

en plantsoenen 

  2) de stikstof wordt behandeld tot stikstofgas; 

  3) de stikstof wordt behandeld tot kunstmest 

 

http://www.vcm-mestverwerking.be/information/index_nl.phtml?informationtreeid=426
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mestverwerkingscertificaten. Een strikte registratie en Mestbank-aangifte van de geproduceerde 

mest alsook rigoureuze regels inzake transport van mest is het sluitstuk van het mestactieplan
70

. Zo 

moet de afzet van elke ton mest gebeuren conform de in het MAP V beschreven modaliteiten van 

vooraf- en nameldingen in het MTIL, door een ‘erkend mestvoerder’ of  een ‘erkend verzender’, 

en/of via ‘burenregeling’, of (slechts) ‘registratie van kleine mesttransporten’. 

 

Meer in detail kan gesteld worden dat: 

Digestaat een ‘dierlijke’ of ‘andere’ meststof is (het derivaat van luchtwassing, spuiwater, wordt zelfs 

als ‘kunstmest’ aanvaard). Digestaten worden overigens ingedeeld in het type 1 ‘stalmest, champost 

of traagwerkende meststof’ met 30% werkzame N verondersteld – in casu voor digestaat (dikke 

fractie of gedroogd) – , of het type 3 ‘kunstmest, spuistroom en effluenten met 100% werkzame N‘, 

óf zoniet het type 2. Digestaten in vloeibare vorm (andere dan spuistroom en effluent)  zullen dus 

van het type 2 zijn aan een veronderstelde N-werkzaamheid van 60%. Digestaten in ‘vaste’ vorm 

(DS minimaal 20%) worden in principe steeds beschouwd aan 30% werkzame stikstof. 

 

Elk perceel wordt ingedeeld in één van de 4 fosfaat-klassen (P-klasse I t/m IV) naargelang de P-

plantbeschikbaarheid in de bodem. De klasse bepaalt, naargelang ook het gewas, hoeveel fosfor 

mag opgebracht worden: deze normering is strenger geworden en stelt veelal 55 à 90 kg P/ha/j 

voorop (klasse III) waardoor de fosfor-inhoud van een meststof veelal de beperkende factor is qua 

bemesting.  Vanaf 2017 zal niet klasse III maar klasse IV, met maximale aanbreng 45 à 70 kg P/ha/j, 

de referentie worden (tenzij via bodemanalyses van landbouwer weerlegd
71

) waarmee dus 

fosforbemesting verder wordt beperkt. Inzake stikstof is Vlaanderen o.b.v. nitraatmetingen 

geografisch opgedeeld in focus- of niet focusgebieden. In focusbedrijven (>50% oppervlakte in 

focusgebied of via (tegen)analyse op bedrijfsniveau) gelden extra maatregelen: lagere nitraatresidu-

drempelwaarden (D1 en DW2), strengere uitrijdata, en verplichte inzaai van vanggewassen. 

Afhankelijk van de evolutie over de jaren wordt in focusbedrijven nog een subcategorie 1 t/m 3 

beschouwd waarbij negatieve evoluties
72

 worden bestraft met lagere N-gebruiksruimte, verstrenging 

van uitrij- of vanggewasregeling, verplichte bodembalansen en bemestingsplannen, strengere 

transportregelingen
73

  tot zelfs boetes bij recidivisme. De landbouwer wordt bij de bemesting 

beoordeeld op bedrijfsniveau en kan dus de bemesting op een perceel vrij invullen (met welisaar 

limieten o.a. < 2 maal stikstofnorm).  

De bemestingsnormen in MAP V zijn m.a.w. gebiedsgericht én bedrijfsspecifiek, en zijn meer 

bepaald gedefinieerd in termen van maximale bemesting P, werkzame N (met onderscheid voor 

                                                                                                                                                                                
69

 Ingevoerd sinds 2000: 0,6% voor elke 1000 kg netto N-overschot van een mestproducent, te vermeerderen met 

percentage X afhankelijk van mestdruk per regio. 
70

 Zo onder meer krijgt elk digestaat een andere afzetcode (ifv het bedrijf waar het geproduceerd is) 
71

 5 jaar geldig 
72

 gelijke of zelfs hogere nitraatwaarden en aantallen overschrijdingen van drempelwaarde DW2 

73
 verplichte voor- en namelding ook i.g.v. burenregeling of zelfs verplicht algemeen gebruik van AGR-GPS (cfr supra) 
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bodemtypes zand- hetzij niet zandgrond) én dierlijke N waarbij de dierlijke N doorgaans maximaal 

170 kg N/ha/j
74

 is. Voor deze laatste norm, dierlijke N, kan wel een derogatie verkregen worden voor 

bepaalde derogatieteelten inclusief vanggewassen.  

Alle hogervermelde normen zijn jaarlijks naleefbaar uitgezonderd i.g.v. boomkwekerijen waarvoor 

een uitzondering is toegestaan namelijk een norm-conforme bemesting gespreid over 3 jaar. 

 

Ook de verplichtingen inzake mesttransport zijn kern-onderdeel van het MAP. Dit vervoer moet aan 

de Mestbank gemeld worden: 

a. i.g.v. vervoer van dierlijke, andere of kunstmest naar (de gronden van) een ander(e site van 

zelfde) bedrijf zijn er 3 opties: 

- via een erkend mestvoerder inclusief voor deze transporteur (met AGR-GPS) een verplichte 

vooraf- en namelding via MTIL-systeem + mestafzetdocumenten aan boord, of 

- via een erkend verzender
75

 inclusief voor deze producent/verwerker een verplichte vooraf- en 

namelding via MTIL-systeem + verzenddocumenten aan boord – op voorwaarde dat het 

product een gehygiëniseerd digestaat is van een erkende installatie (richtlijn dierlijke 

bijproducten) of een ander specifiek product (gedroogde andere meststof,..), én dat deze 

afgezet worden buiten het Vlaams gewest, of 

- via burenregeling voor leveringen aan hetzelfde bedrijf met (max 3) locaties in andere 

gemeenten of aan een ander bedrijf
76

 in dezelfde of aangrenzende gemeente, en op 

voorwaarde dat (de eigendom van) het transport gelijkvalt met aanbieder of afnemer (geen 3
de

 

partij). Hierbij is enkel vooraf-en namelding nodig i.g.v.focusbedrijf categorie 2.  

b. i.g.v. vervoer van bewerkte dierlijke of andere mest met lage N-werking/-inhoud en van 

gehygiëniseerde eindproducten (cfr richtlijn dierlijke bijproducten en wet KB handel) naar tuinen, 

parken en plantsoenen
77

 in Vlaams gewest zijn er opnieuw 3 opties:  

- via een erkend mestvoerder inclusief voor deze transporteur (met AGR-GPS) een verplichte 

vooraf- en namelding via MTIL-systeem + mestafzetdocumenten aan boord – op voorwaarde 

                                                      
74

 In tegenstelling tot P waar verdere uitmijning vereist blijkt, zijn de bemestingsnormen voor stikstof quasi niet 

verstrengd tussen MAP IV en MAP V wegens beschouwd als evenwichtsbemesting. Daar heel Vlaanderen een 

nitraagevoelige zone (NGZ) is, ligt de norm weliswaar op doorgaans 170 kg N/ha/j. 
75

 Opdat een producent of verwerker (aanbieder van mest) het statuut van erkend verzender kan krijgen is een aanvraag 

bij de Mestbank nodig (https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-

verzenders/Aanvraag_erkenning/Paginas/default.aspx).  
76

 Dit bedrijf kan ook een verkoopplaats, containerpark, …zijn. Cfr VLM is onder burenregeling echter enkel ‘dierlijke 

mest’ te vervoeren naar een landbouwbedrijf, en kan m.a.w. een digestaat ‘andere mest’ niet naar een landbouwbedrijf. 
77

 Deze mogelijkheid voor afzet naar de particuliere markt  zal voor digestaat m.a.w. moeten blijken/bekrachtigd zijn in 

de ontheffing (FOD). N.a.v. de aanvraag tot ontheffing kan de FOD hiertoe extra voorwaarden vooropstellen (zie KB 

Handel). 

https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-verzenders/Aanvraag_erkenning/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/transportsector/erkende-verzenders/Aanvraag_erkenning/Paginas/default.aspx
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dat het product een effluent of gehygiëniseerd eindproduct (cfr richtlijn dierlijke bijproducten) is 

en dat het laadvermogen > 3500 kg.  

- via een erkend verzender inclusief voor deze producent/verwerker een verplichte vooraf- en 

namelding via MTIL-systeem + verzenddocumenten aan boord – op voorwaarde dat het pro-

duct gehygiëniseerd is (cfr richtlijn dierlijke bijproducten) en dat het laadvermogen > 3500 kg. 

- zonder verplichte vooraf- en namelding via MTIL noch mestafzet-/verzenddocumenten maar 

louter eigen registratie
78

  – op voorwaarde dat het laadvermogen <3500 kg of het transport 

betreft van max 50kg verpakkingen. 

 

Tot slot stellen het Mestdecreet en MAP V dat de opslag van vaste dierlijke mest moet gebeuren op 

het perceel zelf waar moet uitgereden worden en op minimum 10 meter van de perceelsgrens en 

waterlopen, en op minimum 100 meter van woningen, waarbij vaste dierlijke mest maximaal 2 

maanden mag opgeslagen worden en niet in de periode 16/11 t/m 15/1
79

. Nieuw is ook dat door 

sectorinspanningen waaronder insteek van Vlaco en VCM de VLM instemde met de mogelijkheid om 

gedroogd digestaat en dikke fractie digestaat op de zwarte strook in de fruitteelt te gebruiken zonder 

verplichting tot inwerken. 

 

 

b. Referenties 

 

http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel_1_algemeen

_deel.pdf 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel%202_map5

_in_2015.pdf 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/fi

che_vanggewassen.pdf  

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=6945 

http://www.vilt.be/bedrijfseigen-mestuitvoer-naar-wallonie-vanaf-2017  

 

 

c. Opportuniteiten & knelpunten 

 

- Er is op landbouwgebied een mestoverschot in Vlaanderen waartegen digestaat veelal dient op te 

tornen. In de mate dat digestaat integraal dierlijke mest is, is de concurrentie het sterkst daar de 

(eigen of naburige) runder- of varkensdrijfmest vaak wordt aangewend om de maximale norm 

                                                      
78

 Aanbieder van meststoffen (be- of verwerker) houdt ‘register voor kleine mesttranporten met een transportmiddel met 

klein laadvermogen’ bij, gedurende 5 jaar, en voegt dit register telkens bij de mestbankaangifte 
79

 Voor compost of dikke fractie digestaat zonder mest zijn geen maximale opslagtermijnen vastgelegd 

http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel_1_algemeen_deel.pdf
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel_1_algemeen_deel.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel%202_map5_in_2015.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/MAP5/MAP5_deel%202_map5_in_2015.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/fiche_vanggewassen.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/fiche_vanggewassen.pdf
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=6945
http://www.vilt.be/bedrijfseigen-mestuitvoer-naar-wallonie-vanaf-2017
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‘dierlijke N’ op te vullen
80

. Indien daarentegen digestaat een ‘andere meststof’ is, kan dit – louter in 

concurrentie met ‘kunstmest’ – gebruikt worden om de marge tussen de normen ‘dierlijke N’ en 

‘werkzame N’ op te vullen. 

- MAP V staat voor strenge P-normen. De hoogste (P-)bemesting is mogelijk voor gewassen zoals 

grasland, wintertarwe, aardappelen, en maïs.  

- De ‘niet optimale’ N/P verhoudingen in dierlijke mest, en strengere uitrij- en opslagregelingen zorgen 

er dus voor dat het niet evident is om voldoende (werkzame) N toe te voegen met (vaste) 

digestaatvormen. Ook een voldoende aanbreng van organische stof is door strenge P-normen 

moeilijk. 

- Voorgaande impliceert: 

o Het toenemend belang van bewerking (scheiden, drogen) én verwerken (export, tot 

kunstmest, applicatie op niet landbouwgrond) om optimale N- vs P-bemesting te kunnen 

voorzien, én 

o Een beweging naar steeds efficiëntere bemesting: juiste tijdstip, juiste hoeveelheid, beste 

techniek, en i.f.v. de gewasbehoefte.  

o Het belang van een goede kennis van de al dan niet gestandaardiseerde nutriënt-

inhoud van het digestaat of digestaatmengsel en/of regelmatige evaluaties van 

nitraatresidues sluiten hierbij aan. 

- Vlaco stuurt bij het VLM daarenboven aan op een vrijstelling van 50% fosfaat (op basis van de 

bodemverbeterende waarde) voor P-klassen I-II
81

 meer bepaald bij bemesting met gedroogd 

digestaat en dikke fractie. 

- Fruitteelt biedt opportuniteiten door de relatief lage N- (en P) behoefte, en de mogelijkheid om 

gedroogd en dikke fractie digestaat op de zwarte strook in fruitteelt te gebruiken zonder inwerken. 

- Ook boomkwekerijen zijn een interessante niche wegens de soepeler MAP bemestingsnormen nl. 

conformeren aan limieten over 3 jaar ipv jaarlijks. 

- Waarbij wel dient opgemerkt dat voor boomkwekerijen (en sierteelt en aardbeien en groenten van 

groep I en II) verschillende staalnames en bijbehorende bemestingsadviezen verplicht zijn (MAP V). 

- Inzake de uitrijregeling: 

                                                      
80

 In 2015 werd een 5-jaren  ‘pro rato’ proefproject opgericht op initiatief van o.a. de VLM om te bepalen of digestaat in 

de toekomst als ten dele ‘dierlijke mest’ kan ingedeeld worden a rato van de input mest in de vergistingsinstallatie – net 

zoals het geval is in andere Europese regio’s. Nog andere landen zoals bvb Nederland beschouwen de N van digestaat 

als dierlijke N zodra 50% van de input in de vergisting mest is. 
81

 cfr de huidige vrijstelling voor stalmest en compost (andere dan groen-/gft-compost) op P-klassen I en II 
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Effluenten en andere digestaten met lage N-inhoud/-werking
82

 kunnen tijdens de verbodsperiode
83

 

uitgereden worden – exclusief in de periode van 15 nov-16 jan wanneer niets uitgereden mag 

worden – en/of op een niet emissie-arme manier. In fruitteelt zou bvb een effuent (met relatief hoge 

K-inhoud) opgebracht kunnen worden op de zwarte strook zonder verplichte emissie-arme 

verspreidingstechnieken.  

Algemener geldt dat in focusgebied vooral traagwerkende digestaten (type 1) en digestaten van 

het meststof-type 3 kunnen aangewend worden in de landbouw in ruimere uitrijdata (dan 16 febr 

– 15 augustus) al dan niet afhankelijk van voorwaarden zoals grasland, beteeld akkerland, inzaai 

specifieke teelten of vanggewassen. Type 2 meststoffen kunnen tot 16/10 uitgereden worden i.g.v. 

zware kleigrond. 

- Een knelpunt is dat de interpretatie van ‘effluent’ door de Mestbank recent wijzigde naar ‘meststoffen 

met een maximaal DS gehalte van 2%’, om het verschil met ‘slib’ te maken. Hierdoor dreigen 

sommige effluenten echter niet van de emissie-arme of langere uitrijregeling te kunnen gebruik 

maken. Vlaco stelde een voorstel van alternatieve definitie voor aan de VLM. Dit overleg is lopende. 

- In de mate dat er een voorkeur is voor zelf het transport te doen als erkend verzender (zonder AGR-

GPS systeem aan boord) of met minieme registratie-verplichtingen zijn de effluenten en 

gehygiëniseerde digestaten, al dan niet getransporteerd in beperkte omvang/verpakking 

(laadvermogen< 3500kg of verpakkingen maximaal 50 kg), meer opportuun 

- Zoals reeds gesteld (deel 4.C) is uitvoer van Vlaams digestaat (dierlijke en andere mest) naar 

Wallonië vandaag niet mogelijk: dit neemt praktisch de vorm aan van geen mogelijke invulling van 

het MTIL (uitvoernummer) meer bepaald wegens de weigering van de Waalse overheden om 

Vlaamse mest en (dierlijk of plantaardig) digestaat (beschouwd als afval) in te nemen. Het spreekt 

voor zich dat vrije toegang tot de Waalse landbouwmarkt een belangrijke opportuniteit zou zijn voor 

                                                      
82

 (vloeibare) meststof met max 0,6 kg N/ton. I.g.v. gedroogd digestaat en dikke fractie digestaat op voorwaarde van arm 

aan ammoniakale stikstof en gebruikt bij bepaalde houtachtige teelten (bvb zwarte strook fruitteelt) 

83
 Namelijk 16 aug/1 sept  - 15 feb 
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digestaat (op maat). Een voorbeeld van een interessante Waalse niche is het snel groeiende 

wijnareaal. De Waalse wijngaarden zijn goed voor 105 hectare en de productie was vorig jaar goed 

voor bijna een miljoen flessen – een verdubbeling op vijf jaar tijd. 

- Voor de grensboerregeling (bedrijfseigen mest naar bedrijfseigen gronden in Wallonië) is wel reeds 

een protocol opgesteld en goedgekeurd die 1 januari 2017 in voege gaat
84

. 

- Om (binnen- of buitenlandse) transport in MTIL te kunnen aanmelden moet het analyseverslag tijdig 

aan de Mestbank bezorgd worden zodat de mestcode kan geprogrammeerd
85

 worden, en de 

verzend- of mestdocumenten opgesteld kunnen worden. Voor export van gehygiëniseerd digestaat 

naar Frankrijk bvb zijn de volgende verplichtingen in voege: voldoen aan Franse NFU-normering + 

analyseverslag in MTIL (vs mestcode) en °verzend- of mestafzetdocument (Mestbank) + 

handelsdocument. 

- Verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van de MTIL (vooraf- en/of namelding) worden jaarlijks 

aangekaart door Vlaco met de Mestbank (VLM). 

- I.g.v. transport/afzet naar particulier via erkend mestvoerder of erkend verzender: het mestafzet-

/verzenddocument moet in principe binnen de 60 dagen worden ondertekend door alle partijen. Dit is 

in praktijk bij particulieren onhaalbaar. Daarom mag de handtekening van de particulier vervangen 

worden door een betaalbewijs of bij een controle is het voldoende om dit met de facturatie aan te 

tonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
84

 http://www.vcm-mestverwerking.be/news/index_nl.phtml?id=404&start=10  
85

 Mestcode is enkel bij de eerste keer toe te kennen. Nadien zijn 4 analyses per jaar nodig van N en P2O5 om de 

samenstelling te koppelen aan deze mestcode 

http://www.vcm-mestverwerking.be/news/index_nl.phtml?id=404&start=10
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7 BIO-LANDBOUW (834/2007/EG) 

a. Cruciale elementen vis-à-vis digestaat 

Digestaat is een eindproduct van een recuperatie van organische stof en nutriënten uit rest- en 

andere stromen en past in de zorg voor het sluiten van kringlopen, stimuleren van 

bodemvruchtbaarheid en een duurzamer landbouw. Daarom is ook de afzet in de biologische 

landbouw en/of een mogelijke labelling als bio-product een relevant element in het DIMA-project. De 

verordening 834/2007/EG beschrijft de algemene principes, doelen en regels van biologische 

productie en bio-labelling (EU-biolabel). 

 

Biologische landbouw respecteert ‘natuurlijke systemen en cycli’ en wil biologische en mechanische 

processen en extensieve producten als model voor duurzaamheid waarin ook geen GGO’s mogen 

worden gebruikt. Als de cyclus van eigen meststoffen-/bodemverbeteraargebruik toch aangevuld 

dient te worden met externe producten dienen deze organisch en van andere biologische bedrijven 

te zijn en/of natuurlijk (bekomen) te zijn
86

 en/of mineraal met lage oplosbaarheid. De 

uitvoeringsverordening is de 889/2008/EG. Voedsel of veevoeder mag als ‘biologisch’ (EU bio-label) 

gemerkt worden als minstens 95% van de landbouw-ingrediënten conform de verordeningen zijn.  

 

Vlaco bekijkt samen met de Vlaamse overheid afdeling Landbouw & Visserij de modaliteiten van een 

toestemming voor gebruik van digestaat in de biologische landbouw. Hierin is de focus op de 

inputstromen de voornaamste: 889/2008/EG (Bijlage I) stipuleert dat o.a. ‘gecomposteerd of vergist 

mengsel van plantaardig materiaal toegestaan’ is. Op deze manier is bijvoorbeeld reeds 

groencompost toegelaten in de biologische landbouw en expliciet vermeld op het overeenkomstige 

keuringsattest (Vlaco). Bijlage I staat in principe ook ‘biogasdigestaat dat dierlijke bijproducten bevat 

die zijn co-vergist met materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong als opgenomen in deze 

bijlage’
87

 toe. Sinds mid 2015 is ook reeds alle info bezorgd aan L&V om het dossier te behartigen.  

 

 

b. Referenties 

 

http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving-biologische-landbouw 

                                                      
86

 Zie bijlage I van 889/2008/EG: zo mag mest nooit ‘afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen’ (dus niet van 

intensieve veeteelt). 
87

 “De dierlijke bijproducten (met inbegrip van bijproducten van wilde dieren) van categorie 3, en de inhoud van het 

maag-darmkanaal van categorie 2 (categorieën 2 en 3 als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad) mogen niet afkomstig zĳn van niet-grondgebonden veehouderijen. De procédés 

moeten in overeenstemming zijn met 142/2011/EG. Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas”. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving-biologische-landbouw
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https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-

20160507&qid=1470234318011&from=NL 

http://www.vilt.be/hou-de-biosector-niet-langer-in-onzekerheid  

 

c. Opportuniteiten & knelpunten 

 

- de biologische landbouw is een groeiende niche en leunt aan bij de kringloop-filosofie. In 

onderhandeling met Landbouw & Visserij (L&V) wil Vlaco het dossier verder tot een goed einde 

brengen. Verder overleg is gepland met L&V na onder meer een oproep door de DIMA-

gebruikerscommissie (7/2016) tot verduidelijking van de mogelijkheden van digestaat in de bio-

landbouw.  

- Zoals ook bleek uit werkpakket 1 (nodenanalyse) is een bio-label ook een belangrijke meerwaarde 

voor tuinproducten. Conform enerzijds de gedetecteerde vraag van o.a. retail en tuinaannemers en 

anderzijds een aanzienlijk aandeel commerciële tuinproducten met een ‘bio’-label lijkt het behalen 

van een dergelijk label voor digestaat een belangrijke opportuniteit. L&V geeft weliswaar aan dat het 

EU bio-logo
88

 niet kan gebruikt worden voor meststoffen of bodemverbeteraars vermits deze niet 

behoren tot de werkingssfeer van de bio-verordening (: voedsel en veevoeder). De vandaag door 

meststoffabrikanten gehanteerde bio-labels zijn m.a.w. labels in eigen beheer, al dan niet extern 

gecertificeerd, die claims maken m.b.t. de beperkte inhoud van het product, met name enkel 

grondstoffen die toegelaten zijn in Bijlage 1 van de Verordening EG nr. 889/2008
89

 inzake de 

biologische productiemethode en wijzigingen. 

- Biologische productie sluit GGO’s uit. Vlaco veronderstelt hierrond geen probleem vermits in 

vergisting gebruikte energiegewassen steeds afkomstig zijn van landbouwproductie in het Vlaamse 

Gewest waar geen GGO toegelaten zijn. Los daarvan zou nagedacht kunnen worden over een 

eventuele ondergrens conform bij voorbeeld de verordening inzake genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders (1829/2003/EG). Deze verordening bepaalt namelijk een drempel 

(0,9%) onder dewelke de GGO-content van de levensmiddelen of diervoeders niet moet 

geëtiketteerd worden indien sporen van GGO’s technische onvermijdelijk zijn. 

                                                      

88
  

89 889/2008/EG, art. 3 inzake plantaardige productie verwijst naar Bijlage I met “Wanneer de toepassing van artikel 12, 

lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EG) nr. 834/2007 niet volstaat om aan de nutritionele behoeften van de 

planten te voldoen, mag in de biologische productie slechts gebruik worden gemaakt van een strikt noodzakelijke 

hoeveelheid van de in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen. 

De marktdeelnemers houden bewijsstukken bij waarin de noodzaak van het gebruik van dergelijke producten wordt 

aangetoond.” 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20160507&qid=1470234318011&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20160507&qid=1470234318011&from=NL
http://www.vilt.be/hou-de-biosector-niet-langer-in-onzekerheid
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8 BIJLAGE 

8.1. alle wetgevingen rechtstreeks van toepassing vandaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verplichtingen die worden gesteld in het kader van de Vlaamse afvalstoffen- en 
materialenwetgeving doen geen afbreuk aan de andere wettelijke bepalingen die van toepassing 
kunnen zijn bij de biologische verwerking, het verhandelen en het gebruik van de eindproducten van 
de biologische verwerking, zoals onder meer: 

VLAAMSE WETGEVING: 

― Stedenbouwkundige vergunning (Codex Ruimtelijke Ordening)*; 

― Milieuvergunning (VLAREM)*; 

― Mestdecreet (decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten 
uit agrarische bronnen) en uitvoeringsbesluiten; 

― Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 

― Besluit Dierlijke Bijproducten; 

― Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). 

 

* beiden versmelten tot omgevingsvergunning vanaf 2/2017 

FEDERALE WETGEVING: 

― Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en gebruiken van meststoffen, 
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (KB van 28 januari 2013); 

― Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende registraties, erkenningen en toelatingen voor 
operatoren actief in de voedselketen; 

― Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 

EUROPESE WETGEVING: 

― Europese verordening betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten (EG 1069/2009 en EU 142/2011); 

― Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese 
Gemeenschap (EVOA – 1013/2006); 

― Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG). 

ANDERE REFERENTIEDOCUMENTEN: 

― Best beschikbare technieken voor composteer- en vergistingsinstallaties (VITO, juni 2005); 

― Best beschikbare technieken voor mestverwerking (VITO, januari 2007); 

― Best beschikbare technieken voor (mest)covergistingsinstallaties (VITO, februari 2012); 

― Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval; 

― Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen; 

― Ontwerpactieplan Biomassa(rest)stromen. 



  

DIMA: Rapport Juridische Randvoorwaarden (WP4) 
 

36 
 

8.2. Export buiten Europa 

 

Voor export buiten de EU kunnen, afhankelijk van het land van bestemming (dat het eindproduct al of niet 

als een afvalstof beschouwt), bijkomende eisen aan het product worden gesteld of zijn er bepaalde 

procedures niet meer van toepassing. Het is dus belangrijk vooraf goed te informeren bij het land van 

bestemming of de export is toegestaan en of er een certificaat wordt geëist door de bevoegde overheid van 

het invoerende derde land. Er kan immers worden geëist dat het FAVV garandeert dat producten uitgevoerd 

vanuit België aan bepaalde sanitaire, fytosanitaire eisen, voedsel- en/of voederveiligheids-eisen voldoen. 

Deze garantie wordt afgeleverd onder de vorm van een certificaat. 

 

http://www.favv.be/exportderdelanden/ 

 

 

 

 

http://www.favv.be/exportderdelanden/

