
 

 Toelichting bij de aangifte van de producent of verdeler van 
andere meststoffen 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Wat houdt de aangifteplicht in? 
  U moet uw aangifte uiterlijk op 15 maart 2020 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 in het vak Aanvullende 
inlichtingen. U hoeft de aangifte dan alleen te ondertekenen en terug te sturen.  
In geval van stopzetting moet u ook het stopzettingsformulier invullen, ondertekenen en terugsturen. U vindt het 
stopzettingsformulier op www.vlm.be. Klik op Doelgroepen > Meststofproducenten > 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 4 - 5: attesten in het kader van de uitrijregeling  

  In het kader van de uitrijregeling vallen de traagwerkende meststoffen onder de meststoffen van het type 1. 
Traagwerkende meststoffen zijn gecertificeerd gft- en groencompost of bewerkte dierlijke mest en andere meststoffen met 
attest. Een meststoffenproducent moet voor traagwerkende meststoffen, met uitzondering van gecertificeerd gft- en 
groencompost, een attest aanvragen als hij wil dat ze in aanmerking komen als type 1-meststof. 
Het attest voor een traagwerkende meststof wordt verleend op basis van de volgende twee voorwaarden: 
1 minerale N < 15% van totale N 
2 de som van minerale N en snel vrijkomende organische N < 30% van totale N. 
Als u als producent andere meststoffen een attest bij de Mestbank wilt aanvragen, ga dan als volgt te werk:  
- Als u het attest voor het eerst aanvraagt, gebruikt u het formulier Aanvraag van attesten van de Mestbank, dat u vindt op 

www.vlm.be. 
- De verlenging van eerder verleende attesten kunt u in de aangifte zelf doen (vraag 4-5). U ontvangt het nieuwe attest dan 

uiterlijk op 15 juli. Dat attest is één jaar geldig vanaf 1 augustus.  
Bij uw aanvraag van die attesten moet u een analyseverslag meesturen. De staalname en analyse moeten worden 
uitgevoerd door een laboratorium dat erkend is in het kader van het Mestdecreet. Een overzicht van de erkende laboratoria 
vindt u op www.vlm.be. Klik achtereenvolgens op Doelgroepen > Laboratoria en staalnemers > Lijst erkende labo’s. 
De analyse mag hoogstens zes maanden oud zijn voor de eerste voorwaarde van traagwerkende meststoffen, namelijk 
minerale N < 15% van totale N. Alleen voor de tweede voorwaarde van traagwerkende meststoffen, namelijk de som van 
minerale N en snel vrijkomende organische N < 30% van totale N, worden oudere analyseresultaten (hoogstens drie jaar 
oud) aanvaard. Dat kan alleen als het productieproces ongewijzigd is gebleven. Meer inlichtingen over de procedure die u 
moet volgen en over de samenstellings- en gebruiksvoorwaarden vindt u op www.vlm.be. Klik achtereenvolgens op 
Doelgroepen > Meststofproducenten > Attesten.  
Het attest voor meststoffen die niet emissiearm moeten aangewend worden is niet langer nodig. Het niet-emissiearm 
aanwenden is toegestaan als het gaat om een effluent met een drogestofgehalte van maximaal 2% en met laag gehalte 
aan ammoniakale N (< 1kg NH4-N/1000kg of liter). Het gehalte aan ammoniakale N moet bewezen worden volgens een 
analyse uitgevoerd door een erkend laboratorium. De analyseresultaten moeten gemeld worden door het labo op het 
Staalname Melding Internet Loket (SMIL). Het analyseresultaat van een meststaal is 3 maanden geldig vanaf datum van de 
staalname. 

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