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0. Comitologie (belangrijke artikels)( )

O ki  b d  t i  ST17316 NL10 dOpmerking: gebaseerd op ontwerpversie ST17316-NL10.doc
Art. 10: eisen inzake omzetting in biogas & compost: zie 
bijlage Vbijlage V
Art. 17: eisen inzake handelsdocumenten & 
gezondheidscertificaten  identificatie  verzameling en gezondheidscertificaten, identificatie, verzameling en 
vervoer van DBP en traceerbaarheid: zie bijlage VIII
Art. 19: o.a. eisen voor opslag: zie bijlage IXArt. 19: o.a. eisen voor opslag: zie bijlage IX
Art. 22: in de handel brengen en gebruik van org. 
meststoffen & bodemverbeteraars: zie bijlage XIj g
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1. Composteerinstallaties

Composteerinstallatie: installatie waarin DBP of afgeleide 
producten ten minste een deel van het materiaal uitmaken producten ten minste een deel van het materiaal uitmaken 
dat onder aerobe omstandigheden biologisch wordt 
afgebrokenafgebroken
Erkend volgens VO1774/2002 blijft automatisch erkend 
volgens VO1069/2009g
Nieuwe aanvragen / aanvragen verlenging: volgens 
vernieuwde checklist (vanaf 04.03.2011) 
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2. Biogasinstallaties

Bi i t ll ti  i t ll ti  i  DBP f f l id  Biogasinstallatie: installatie waarin DBP of afgeleide 
producten ten minste een deel van het materiaal uitmaken 
dat onder anaerobe omstandigheden biologisch wordt dat onder anaerobe omstandigheden biologisch wordt 
afgebroken

Erkend volgens VO1774/2002 blijft automatisch erkend 
volgens VO1069/2009, maar extra eisen voor ‘light’-g , g
erkenningen

Nieuwe aanvragen / aanvragen verlenging: volgens 
vernieuwde checklist (vanaf 04.03.2011) 
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2. Biogasinstallaties (2)( )

O ki  f t  i  h idi  t li  ( t i ti  f Opmerking: fouten in huidige vertaling (pasteurisatie vooraf 
& 70°C binnen het uur pasteurisatie 12mm, minstens 1 
uur 70°C die niet kan overgeslagen worden) uur 70 C die niet kan overgeslagen worden) 

Grote variatie aan uitzonderingen mogelijk op de Grote variatie aan uitzonderingen mogelijk op de 
verplichting van een pasteurisatie-toestel, maar enkel 
installaties met pasteurisatie-toestel (1h70°C, of volgens p ( , g
strenge methode gevalideerd alternatief) hebben een 
‘automatische’ toelating voor handelsverkeer (=‘export’). 
(Zi  k bijl  XI) (Zie ook bijlage XI) 
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2. Biogasinstallaties (3)( )

E t  i   ‘li ht’ k i  Extra eisen voor ‘light’-erkenningen: 
Verplicht voldoende afstand tov landbouwhuisdieren (tenzij enkel 
mest van die dieren vergist wordt)mest van die dieren vergist wordt)
Hygiëne-eisen van toepassing
Risico-analyse & kritische controleplan volgens HACCP is ook 
verplicht
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“Hygiëne-eisen biogas/compost”

1. DBP zo snel mogelijk omzetten & adequaat opslaan1. DBP zo snel mogelijk omzetten & adequaat opslaan
2. Recipiënten en voertuigen: reinigen & ontsmetten zonder 

risico op verontreiniging eindproducten (opm. afwijking p g g p ( p j g
voor Vlaamse mesttransporten – zie bijlage VIII)

3. Ongediertebestrijdingsprogramma
4. Reinigingsprocedures & -materiaal
5. Controle op hygiëne & bijhouden inspectieschema’s en -p yg j p

resultaten
6. Goed onderhoud toestellen & regelmatig ijken 

meetapparatuur
7. Eindproducten zo hanteren en opslaan dat 

h i i i  d  kherverontreiniging wordt voorkomen.
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3. Technische bedrijven

Ni   ‘B d ij   d  di i   Nieuwe naam: ‘Bedrijven voor de vervaardiging van 
organische meststoffen en bodemverbeteraars’

Erkend volgens VO1774/2002 blijft automatisch erkend 
volgens VO1069/2009volgens VO1069/2009

Nieuwe aanvragen / aanvragen verlenging: volgens Nieuwe aanvragen / aanvragen verlenging: volgens 
vernieuwde checklist (vanaf 04.03.2011) 
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4. Nieuw: registratieplicht

VO1069/2009  t  23 & 24VO1069/2009, art. 23 & 24
Registratieplicht voor iedereen die iets doet met DBP en 
geen erkenning nodig heeft (uitz  voor sommige geen erkenning nodig heeft (uitz. voor sommige 
boerderijen).
Exploitanten moeten overheid in kennis stellen & actuele Exploitanten moeten overheid in kennis stellen & actuele 
info geven
Bv. mestvoerders zijn al geregistreerd bij de MestbankBv. mestvoerders zijn al geregistreerd bij de Mestbank
Mestbank zal lijsten van geregistreerde voerders publiceren
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5. Verplichtingen ivm transport

St d d i  i  bijl  VIIIStandaardeisen: zie bijlage VIII
Rein/ontsmet, droog, afgesloten...
Identificatie: label ‘cat  2 Mest’Identificatie: label cat. 2 – Mest
Handelsdocument  (aangepast tov 1774/2002 !)

Afwijking mogelijk voor mesttransporten tss landbouwers en gebruikers 
in zelfde lidstaat (bv. MAD is OK, geen label, niet verplicht reinigen na 
gebruik) g )
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6. Mestexport (handelsverkeer)( )

Zi  bijl  XI H fd t k IZie bijlage XI - Hoofdstuk I
Afdeling 1: niet verwerkte mest

Principes blijven dezelfde (instemming nodig & meldingen via Principes blijven dezelfde (instemming nodig & meldingen via 
TRACES)
Moet vergezeld van handelsdocument & gezondheidsverklaring FAVV 
(ipv vroegere ‘gezondheidscertificaat’)  behalve paardenmest(ipv vroegere ‘gezondheidscertificaat’), behalve paardenmest
Uitzondering voor grensboeren (= eigen mest, eigen grond) is 
voorzien

Afdeling 2: Verwerkte mest en afgeleide producten
Principes blijven dezelfde (instemming nodig & meldingen via 
TRACES)TRACES)
Moet vergezeld van handelsdocument
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X. Comitologie - Historiek

Hi t i k it l i t k tHistoriek comitologietekst
(=‘bijlagen’,‘implementatieverordening’)
Augustus 2008: 1e versie beschikbaar (‘copy paste’ huidige Augustus 2008: 1e versie beschikbaar (‘copy-paste’ huidige 
bijlagen 1774/2002)

10/10/2008: 2e overleg Mestbank – sector mestverwerking 10/10/2008: 2 overleg Mestbank sector mestverwerking 

Zomer 2009: 2e versie beschikbaar (deel van de 
opmerkingen verwerkt)p g )
25/09/2009: Overheden geven feedback op vragenlijst aan 
EU

27/01/2010: 3e overleg Mestbank – sector mestverwerking nav 
publicatie VO1069/2009

09/02/2010  B ki g i  WG ABPR EU
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X. Comitologie – Historiek (2)( )

Hi t i k it l i t k t ( l ) Historiek comitologietekst (vervolg) 
(=‘bijlagen’,‘implementatieverordening’)
In loop van 2010: meerdere revisies bespreking in In loop van 2010: meerdere revisies,bespreking in 
werkgroepen 
September 2010: meeting met EFSA voor biogas en compostSeptember 2010: meeting met EFSA voor biogas en compost
Half januari 2011: definitieve ontwerptekst & vertalingen 
beschikbaarbeschikbaar
Eind januari 2011: opmerkingen vertaling (NDL) 
doorgegeven aan vertaalbureaug g
Publicatie wordt verwacht februari 2011.
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Meer info: Lies Clarysse (02/543 69 18 – Lies.Clarysse@vlm.be)
www.vlm.be > intermediairs > mestverwerkers
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