Toelichting bij de melding van een overeenkomst burenregeling
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Waarvoor dient de melding van een burenregeling?
Met het formulier Melding van een overeenkomst burenregeling laten een aanbieder en een afnemer van dierlijke mest
(inclusief champost), effluent, spuistroom of andere meststoffen aan de Mestbank weten dat een bepaalde hoeveelheid
mest in een bepaalde periode vervoerd zal worden zonder erkende mestvoerder.

Welke mesttransporten kunt u doen met een burenregeling?
Als beide exploitaties deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en het bedrijf maximaal drie verschillende exploitaties heeft, is
er geen burenregeling meer nodig voor het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een bepaalde
exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie. Voor het vervoer naar een opslag is wel een
burenregeling nodig.
Een burenregeling kan gesloten worden voor de volgende types van transporten:
1 dierlijke of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een opslag van een exploitatie die allebei deel uitmaken
van hetzelfde bedrijf. Dat kan over een verdere afstand dan de buurgemeente, op voorwaarde dat het bedrijf
maximaal drie verschillende exploitaties heeft. Als het bedrijf meer dan drie exploitaties heeft, kan alleen een
burenregeling gesloten worden tussen twee exploitaties als voldaan is aan de voorwaarden die in de rubriek
hieronder zijn opgenomen
2 dierlijke mest of spuistroom, geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente, naar landbouwgronden of
opslag van een andere exploitatie in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente
3 champost, geproduceerd op een uitbating in een bepaalde gemeente, naar landbouwgronden of opslag van een
exploitatie in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente
4 dierlijke mest, geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente, naar een verwerkingseenheid in
dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij aankomst op de
verwerkingseenheid gewogen wordt
5 effluent, geproduceerd op een verwerkingseenheid in een bepaalde gemeente, naar landbouwgronden of opslag
van een exploitatie in dezelfde gemeente of in een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij vertrek op de
verwerkingseenheid gewogen wordt
6 effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie. Voor het vervoer
van effluent naar landbouwgronden van een andere exploitatie binnen hetzelfde bedrijf is geen burenregeling
nodig, op voorwaarde dat het bedrijf maximaal drie verschillende exploitaties heeft. Voor het vervoer naar een
opslag is wel een burenregeling nodig.
Transporten van of naar verzamelpunten en uitbatingen van producenten van andere meststoffen kunnen niet met een
burenregeling uitgevoerd worden.
De aanbieder en de afnemer verbinden zich ertoe om de afspraken correct na te leven en zich te houden aan de
voorwaarden die in de volgende rubriek zijn opgenomen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om mest te vervoeren met een burenregeling?
U mag alleen mest vervoeren met een burenregeling als aan al de onderstaande voorwaarden voldaan is:
1 Het transport wordt uitgevoerd door de aanbieder of de afnemer van de mest met een trekkend voertuig waarvan
hij de eigenaar is.
2 In geval 2 tot en met 6 van de vorige rubriek geldt de volgende voorwaarde:
- De mest wordt gelost in dezelfde gemeente als de gemeente waarin de exploitatie of uitbating van de aanbieder
ligt, of in een aangrenzende gemeente.
In geval 2 tot en met 5 gelden de volgende voorwaarden:
- De mest wordt geproduceerd op het exploitatie- of uitbatingsadres van de aanbieder, die op het formulier vermeld
wordt.
- De mest kan gelost worden in een opslag van een exploitatie. Vanuit die opslag kan de mest:
a zonder documenten vervoerd worden naar eigen gronden die bij dezelfde exploitatie horen, als het transport
wordt uitgevoerd door een niet-erkende mestvoerder

b met een burenregeling vervoerd worden door de landbouwer naar een andere exploitatie van hetzelfde bedrijf,
op voorwaarde dat het bedrijf maximaal drie exploitaties heeft, als het transport wordt uitgevoerd door een
niet-erkende mestvoerder
c alleen naar derden vervoerd worden door een erkende mestvoerder, behalve als het gaat om effluent vanuit
opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie (geval 6).
3 In geval 4 tot en met 5 van de vorige rubriek wordt elk vervoer dat uitgevoerd wordt in het kader van de
burenregeling, bij aankomst of vertrek op de verwerkingseenheid gewogen (weegbrug of debietmeting).
4 In de volgende gevallen wordt elk vervoer in het kader van een burenregeling uiterlijk de dag ervoor door de
aanbieder of de afnemer via het Mestbankloket aan de Mestbank gemeld:
- als dierlijke mest, geproduceerd op een exploitatie, vervoerd wordt naar een verwerkingseenheid
- als effluent, geproduceerd op een verwerkingseenheid, vervoerd wordt naar een exploitatie
- als effluent vanuit een opslag op een exploitatie vervoerd wordt naar landbouwgronden van een andere
exploitatie
- bij focusbedrijven met maatregelencategorie 2.
5 De volgende bijkomende voorwaarden gelden voor vervoer van effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar
landbouwgronden van een andere exploitatie (geval 6):
- U mag per landbouwbedrijf maar een beperkte hoeveelheid effluent vanuit opslag met een burenregeling
vervoeren. Er mag tijdens het huidige en vorige jaar samen niet meer effluent met burenregeling vervoerd worden
vanuit de opslag van een bedrijf dan de hoeveelheid dierlijke mest die van dat bedrijf in het vorige jaar is vervoerd
naar een verwerkingseenheid, op basis van een burenregeling en mestafzetdocumenten. Het gaat telkens om de
hoeveelheid effluent en dierlijke mest, uitgedrukt in ton. Bijvoorbeeld: als vanuit een landbouwbedrijf in 2016 100
ton dierlijke mest naar een verwerkingseenheid is vervoerd, mag er tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017
maximaal 100 ton effluent vanuit de opslag van dat bedrijf worden vervoerd met een burenregeling.
- Het vervoer wordt uitgevoerd tussen 15 februari en 31 augustus.
- De inhoudswaarden van het effluent worden bepaald op basis van een analyse, die op het moment van het
transport maximaal drie maanden oud is.
- Het effluent wordt op de exploitatie van de aanbieder van de meststoffen opgeslagen in een permanente
mestopslag waarin geen andere stoffen dan effluent opgeslagen zijn, tenzij de mestopslag eerst volledig is
leeggemaakt.
- Het effluent wordt onmiddellijk na het vervoer opgebracht op de percelen landbouwgrond.
- Al het effluent dat op de exploitatie in het kalenderjaar in kwestie aanwezig is, is afkomstig van dezelfde
verwerkingseenheid.

Welke identificatienummers moeten de aanbieders en de afnemers hebben?
De aanbieder en de afnemer van de dierlijke mest moeten geregistreerd zijn als landbouwer of uitbater van een
bewerkings- of verwerkingseenheid, en moeten beschikken over een exploitantnummer en een exploitatienummer of
een uitbaters- en uitbatingsnummer.

Hoe vult u de rubriek over het mesttransport in?
Als u met een forfaitaire mestsamenstelling wilt werken, maak dan gebruik van de benamingen in de tabel met de
forfaitaire mestsamenstelling van dierlijke mest om de soort en de vorm aan te geven van de dierlijke mest die er
vervoerd zal worden. U vindt die tabel op pagina 3 van deze toelichting.
Als de gewenste mestsoort niet in de tabel is opgenomen, werkt u met individuele analyseresultaten. Voeg in dat geval
het verslag met de analyseresultaten bij het formulier.
Vul in hoeveel dierlijke mest er vervoerd zal worden. Druk die hoeveelheid uit in ton. De hoeveelheid stikstof (N) en
fosfaat (P2O5) hoeft u alleen in te vullen als de samenstelling verschilt van de richtwaarden.

Hoe bezorgt u dit formulier aan de Mestbank?
De aanbieder of afnemer bezorgt dit formulier aan de Mestbank in zijn provincie. Hij kan het opsturen per e-mail, fax of
brief, of hij kan het persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs.
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Wanneer bezorgt u dit formulier aan de Mestbank?
De aanbieder of afnemer meldt de burenregeling aan de Mestbank.
Een burenregeling kan op zijn vroegst aan de Mestbank gemeld worden op 1 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de periode van de burenregeling in kwestie. Een burenregeling kan alleen opgemaakt worden voor een
periode binnen hetzelfde kalenderjaar.
De burenregeling kan ook online geregistreerd worden via het Mestbankloket. De ene partij maakt de burenregeling
aan en de tweede partij bevestigt de burenregeling.

Wanneer kan het vervoer plaatsvinden?
De Mestbank registreert uw melding en kent er een burenregelingsnummer aan toe. De Mestbank stuurt het
registratiebewijs niet meer op. De aanbieder of afnemer moet het registratiebewijs zelf afdrukken of downloaden via
het Mestbankloket.
Ga als volgt te werk om uw registratiebewijs te downloaden of af te drukken:
1 Meld u aan op het Mestbankloket met uw eID of token.
2 Klik door naar ‘Aanvoer en afvoer van mest’ > ‘Overzicht’ en kies het vervoerjaar.
3 Kies in de rubriek ‘Aanvoer’ of ‘Afvoer’ voor ‘Overeenkomst burenregeling’.
4 Kies in het detailscherm bij het documentnummer voor ‘Registratie’.
5 Er verschijnt een pop-upmelding, waarbij u de mogelijkheid hebt om het registratiebewijs te openen of op te slaan.
Als u ‘Openen’ kiest, kunt u het registratiebewijs onmiddellijk afdrukken. Als u ‘Opslaan’ kiest, kunt u het
registratiebewijs gebruiken als digitaal document of op een later tijdstip afdrukken.
Tijdens elk transport in het kader van een burenregeling moet het registratiebewijs van de burenregeling of een digitale
versie ervan in het transportmiddel aanwezig zijn.

Wanneer moet u een burenregeling geheel of gedeeltelijk annuleren?
Als een burenregeling niet of onvolledig wordt uitgevoerd zoals ze geregistreerd is, of als ze volledig of gedeeltelijk door
een erkende mestvoerder wordt uitgevoerd, moet de aanbieder zo snel mogelijk, uiterlijk één maand na het einde van
de periode van de burenregeling, die burenregeling volledig of gedeeltelijk annuleren. Gebruik daarvoor het formulier
Annulering van burenregeling. U kunt dat formulier downloaden van de website van de Mestbank (www.vlm.be >
Thema’s > Mestbank > Transport > Burenregeling). U kunt het formulier ook opvragen bij de Mestbank in uw provincie.
Uitzondering: In de onderstaande gevallen hoeft u geen annulering van een overeenkomst burenregeling op te maken
als u het vervoer moest melden via het Mestbankloket:
- bij het vervoer van dierlijke mest van een exploitatie naar een verwerkingseenheid
- bij het vervoer van effluent, geproduceerd op een verwerkingseenheid, naar een exploitatie
- bij het vervoer van effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie.
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Tabel met de forfaitaire mestsamenstelling van dierlijke mest
soort

vorm

richtwaarden samenstelling
kg N/ton

kg P2O5/ton

runderen

gier (G)

4

0,2

runderen

mengmest (M)

4,8

1,4

runderen

vast (V)

7,1

2,9

mestkalveren

mengmest (M)

3

1,3

biggen

mengmest (M)

6,7

4

zeugen en biggen

gier (G)

2

0,9

zeugen en biggen

mengmest (M)

3,2

1,4

zeugen en biggen

vast (V)

7,5

9

vleesvarkens

gier (G)

5,8

0,9

vleesvarkens

mengmest (M)

6,4

3,5

vleesvarkens

vast (V)

7,5

9

slachtkuikens

vast (V)

27,1

14,1

leghennen kooi – rechtstreekse mestafvoer

vochtig vast (VV)

22,7

14,3

leghennen kooi – mestopslag in loods

vochtig vast (VV)

26,9

21,3

leghennen kooi – mestopslag in loods + droging

voorgedroogd vast (VD) 31,5

28,5

leghennen scharrel of volière

vast (V)

19,8

27,4

leghen ouderdieren

vast (V)

19,8

27,4

opfokleghennen kooi

vochtig vast (VV)

23,6

14,6

opfokleghennen scharrel of volière

vast (V)

25

24,4

opfokslachtkuikenouderdieren

vast (V)

19,8

26,2

slachtkuikenouderdieren

voorgedroogd vast (VD) 20,9

31,8

eenden

vast (V)

11

14

ander pluimvee

vast (V)

17,4

19,3

paarden

vast (V)

5

3

paarden

gier (G)

4

0,2

schapen

vast (V)

8,3

3,5

geiten

vast (V)

6,6

3,5

nertsen

vast (V)

14,1

25,3

nertsen

gier (G)

2

0,2

konijnen

vast (V)

16,9

13,8

konijnen

mengmest (M)

8,5

13,5

konijnen

gier (G)

1,4

0

konijnen in deeppitstal

vast (V)

13,4

12,7
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