Toelichting bij de aangifte van de uitbater van een
mestverzamelpunt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wat is een mestverzamelpunt?
Een mestverzamelpunt is een permanente opslagplaats voor dierlijke of andere meststoffen, afkomstig van verschillende
landbouwers of uitbatingen en bestemd voor verschillende landbouwers, mestverzamelpunten of bewerkings- of
verwerkingseenheden.
Vaste mest, mengmest en gier worden in fysiek gescheiden opslagplaatsen opgeslagen. Een mestverzamelpunt moet
beschikken over een milieuvergunning.

Wat houdt de aangifteplicht in?
U moet uw aangifte uiterlijk op 16 februari 2017 indienen bij uw provinciale dienst van de Mestbank. De Mestbank legt een
administratieve boete van 250 euro op als u niet tijdig aan de aangifteplicht hebt voldaan. Als u binnen een periode van vijf
jaar een tweede keer uw aangifte niet tijdig indient, wordt die boete verdubbeld tot 500 euro.
Als u meent dat u niet aangifteplichtig bent of als u uw uitbating wilt stopzetten, noteert u dat bovenaan op het formulier
in het vak Aanvullende inlichtingen. U hoeft deze aangifte dan alleen te ondertekenen en terug te sturen.
In geval van stopzetting moet u ook het stopzettingsformulier invullen, ondertekenen en terugsturen. U vindt een
stopzettingsformulier op www.vlm.be. Klik op Doelgroepen > Mestverzamelpunten > Identificatie en stopzetting.
U kunt ook vragen dat de Mestbank een formulier aan u bezorgt. In dat geval kruist u in het vak Aanvullende inlichtingen
aan dat u een exemplaar van het stopzettingsformulier wilt ontvangen.

Hoe vult u dit formulier in?
Per uitbating vult u een apart formulier in. U bewaart een afschrift van de aangifte op uw bedrijf. Extra exemplaren van het
aangifteformulier kunt u downloaden van www.vlm.be of aanvragen bij uw provinciale dienst van de Mestbank.

Toelichting bij vraag 2: afvoer van meststoffen met het register voor kleine mesttransporten
In vraag 2 vult u alleen de meststoffen en afgewerkte producten in waarvoor u een register voor kleine mesttransporten
moet bijhouden. Transporten van meststoffen vanuit een verzamelpunt die uitgevoerd worden door een niet-erkende
mestvoerder, kunnen onder de volgende voorwaarden toegestaan worden met een register voor kleine mesttransporten in
plaats van met een mesttransportdocument:
- Het gaat om een transport binnen Vlaanderen.
- Het transport wordt uitgevoerd met een transportmiddel met een laadvermogen van maximaal 500 kg.
- U beperkt u als aanbieder van de meststoffen tot een afvoer van maximaal 160 kg P2O5 per jaar, tenzij het gaat om
afvoer van groencompost, gft-compost of dierlijke gehygiëniseerde producten die voldoen aan de microbiologische
vereisten van de Europese Verordening 1069/2009.
In het register voor kleine mesttransporten moeten minstens de volgende gegevens worden geregistreerd:
- de datum van het vervoer
- de soort en vorm meststof
- per vracht het aantal ton, kg P2O5, kg N
- de gegevens van de afnemer: naam, adres, handtekening.
Als aanbieder kunt u de gegevens op een eigen register invullen of in een standaardregister (Register voor kleine
mesttransporten), dat u kunt downloaden van www.vlm.be. Klik op Doelgroepen > Mestverzamelpunten > Register.
Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u een papieren exemplaar van het register aanvragen bij de
contactpersonen die op het formulier vermeld staan.
Als aanbieder bezorgt u een kopie van dat register samen met uw aangifte aan de Mestbank.
Vul bij soort de naam in van de meststof of de diersoort waarvan de mest afkomstig is. Gebruik voor het invullen van de
vorm van de meststof de volgende codes:
- voor dierlijke mest: V = vaste mest, M = mengmest, G = gier, VV = vochtige vaste mest, VD = voorgedroogde vaste mest
- voor andere meststoffen: V = vaste andere meststof, VL = vloeibare andere meststof.

Toelichting bij vraag 3: berekening van de samenstelling van mest in opslag op 1 januari 2017
Voor het invullen van de tabel in vraag 3 raadpleegt u uw register van uitbater van een mestverzamelpunt van 2016.
De samenstelling van de mest in het mestverzamelpunt verandert na elke aanvoer van mest. U hebt de nieuwe
samenstelling (in kg N en in kg P2O5) na elke aanvoer berekend en genoteerd in het register van 2016. De samenstelling op
1 januari 2017 noteert u op het aangifteformulier.

Registerplicht
Uitbaters van een mestverzamelpunt met een capaciteit van meer dan 300 kg P2O5 moeten een register bijhouden met de
gegevens van alle aangevoerde en afgevoerde dierlijke mest en andere meststoffen. U kunt uw transporten raadplegen via
het Mestbankloket op www.mestbankloket.be.
Als u registerplichtig bent, vult u het register in uiterlijk de dag na de ontvangst of na het vertrek van de meststoffen.
U houdt dat register gedurende vijf jaar bij op het adres van de uitbating. Een voorbeeld van een standaardregister voor
verzamelpunten kunt u raadplegen op www.vlm.be. Klik achtereenvolgens op Doelgroepen > Mestverzamelpunten >
Register.

Wat doet de Mestbank met uw aangiftegegevens?
Op basis van uw aangifte en de mesttransportdocumenten berekent de Mestbank uw mestbalans.
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