
 Handleiding bij  
“BASsistent Mestverwerking” - versie 1.0

Versie 1.0: 08/01/2009 

 

 Waarvoor dient deze handleiding? 

Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma ‘BASsistent 
Mestverwerking’ - versie 1.0. Met dit programma berekent u de mestverwerkingsplicht voor uw bedrijf of uw bedrijfsgroep 
waaraan u volgens het Mestdecreet moet voldoen. Ook kan het programma gebruikt worden om in te schatten hoeveel 
de verwerkingsplicht zal bedragen uitgaande van een gesimuleerde productie en afzetmogelijkheden. Op deze manier 
kan u het effect van een veranderend bedrijfsmanagement op de mestverwerkingsplicht simuleren. 

 Bij wie kan u terecht voor dringende vragen en meer informatie over de “BASsistent Mestverwerking” en deze 
handleiding? 

U kunt contact opnemen met contactpersonen van de Mestbank in uw provincie. De adresgegevens vindt u hieronder: 

Provinciale afdeling Antwerpen 
Contactpersoon: Davy Schruers 
Tel.: 014 25 83 24 
E-mail: davy.schruers@vlm.be  

Provinciale afdeling Vlaams-Brabant 
Contactpersoon: Kristof Bauwens 
Tel.: 016 31 17 74 
E-mail: kristof.bauwens@vlm.be  

Provinciale afdeling Limburg 
Contactpersoon: Vital Vandewaerde  
Tel.: 011 29 87 37  
E-mail: vital.vandewaerde@vlm.be  

Provinciale afdeling West-Vlaanderen 
Contactpersoon: Nathalie Van Wonterghem   
Tel.: 050 45 90 23 
E-mail: nathalie.vanwonterghem@vlm.be  

Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen 
Contactpersoon: Luc Gallopyn 
Tel.: 09 244 86 12  
E-mail: luc.gallopyn@vlm.be  

 

 Hoe kan u het programma van onze portaalsite downloaden? 

 

U kan het programma “BASsistent Mestverwerking” downloaden door te surfen naar www.vlm.be. Klik vervolgens op 
“land- en tuinbouwers”>Mestbank>Rekenprogramma’s. 

Het programma heeft u nu gedownload als een sjabloon voor Excel. Als u dit programma opent, krijgt u telkens een 
nieuw, leeg berekeningsblad. Wanneer u gegevens ingeeft in het programma kan u dit opslaan op een locatie en met 
een naam die u kiest. Wil u daarna de berekening maken voor een nieuwe situatie of een ander productiejaar, kan u een 
nieuw berekeningsblad openen door het sjabloon te openen en nadien opnieuw op te slaan. De opgeslagen gegevens 
opnieuw oproepen kan door het zelf opgeslagen bestand weer te openen. 
 

 Versiebeheer 

 

Bij het gebruik van het programma ‘BASsistent Mestverwerking’ is het van belang dat u steeds nagaat of u met de 
laatste versie werkt! Het versienummer kan u terugvinden onder aan het programma. Door dit versienummer te 
vergelijken met de versie op de portaalsite www.vlm.be, kan u steeds verifiëren of u met de laatste versie werkt. 

Wanneer u bij het downloaden van de toepassing een actief e-mailadres achterlaat, zal de VLM u steeds op de 
hoogte houden van nieuwe versies van het rekenprogramma ‘BASsistent Mestverwerking’. 

 Welke gegevens houdt u best binnen handbereik? 

 

- De dierlijke productie van het hele bedrijf of de hele bedrijfsgroep voor het kalenderjaar waarvoor u de 
mestverwerkingsplicht wil berekenen. Hiervoor kan u gebruikmaken van het programma ‘BASsistent 
mestproductie’ dat u kan downloaden via onze website, de gegevens van het Mest Internet Loket 
(http://mil.vlm.be)) of de milieubalans van uw bedrijf die u kan opvragen bij de Mestbank. 

- De afzetmogelijkheden op de gronden van uw exploitatie. Deze gegevens kan u terugvinden in het overzicht 
“Bemestingsnormen” dat u jaarlijks van de Mestbank ontvangt of in de milieubalans van uw bedrijf die u kan 
opvragen bij de Mestbank. 

 Hoe gaat u te werk om de verwerkingsplicht van uw bedrijf of bedrijfsgroep te berekenen? 
 In het programma kan u enkel de groen gekleurde vakjes invullen of een keuze maken in de valmenu’s. 

Als u opnieuw wenst te beginnen kan u de ingevulde gegevens wissen door op de knop “Ik begin opnieuw” te 
klikken. 
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1. Open het programma van op de locatie waar u het programma op uw pc heeft opgeslagen. 

Afhankelijk van de instellingen van uw pc kan de onderstaande boodschap getoond worden. Wanneer dit het geval is, 
gaat u verder naar stap 2. Krijgt u deze boodschap niet, dan kan u verder gaan met stap 3. 

2. Verander de beveiligingsinstellingen voor Macro’s om alle functionaliteiten van het programma te kunnen 
gebruiken. 

Klik op “OK”. 
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Klik in de menubalk op Extra > Macro > Beveiliging 

 
Klik nu de optie ‘Gemiddeld’ aan en vervolgens “OK”. 
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3. Wanneer u het programma opstart zal gevraagd worden of u “Macro’s” wenst in te schakelen.  

U klikt op de knop “Macro’s inschakelen” om alle functionaliteiten van het programma te gebruiken. 

4. Vul de rubriek “1 - Identificatiegegevens” in. 

In deze rubriek kan u in de groene vakjes enkele identificatiegegevens invullen (niet verplicht), zoals het nummer van de 
bedrijfsgroep, de naam van de bedrijfsgroep en het kalenderjaar waarvoor u de verwerkingsplicht wil berekenen. 
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5. Vul de rubriek “2 - berekening van het basispercentage mestverwerking” in. 

Voor elke exploitatie van uw bedrijf of bedrijfsgroep vult u een lijn in.  

Eerst duidt u in de kolom ‘provincie’ aan in welke provincie de exploitatie ligt.  

 
Daarna kiest u in de kolom ‘gemeente’ de gemeente waar de exploitatie ligt.  
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Aan de hand van de geselecteerde provincie en gemeente bepaalt het programma het basispercentage van de 
verwerkingsplicht in de kolom ‘basispercentage’.  

 
Vervolgens vult u in de kolom ‘nettostikstofproductie’ de nettostikstofproductie in van de exploitatie. Dit is de productie 
van dierlijke mest uitgedrukt in kg stikstof (N) en verminderd met de stikstofverliezen uit stal en opslag. Dit kan u 
berekenen met het programma “BASsistent Mestproductie” dat u terugvindt op onze website. U vindt het ook terug op 
het Mest Internet Loket of op de milieubalans van de exploitatie die u kan opvragen bij de Mestbank. 

 
U kan stap 5 nu herhalen voor elke exploitatie van de bedrijfsgroep. Het programma berekent de totale 
nettostikstofproductie van de bedrijfsgroep (onderaan de kolom nettostikstofproductie) en bepaalt het uiteindelijke 
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basispercentage van de mestverwerkingsplicht door het gewogen gemiddelde te berekenen van de basispercentages 
van elke exploitatie van de bedrijfsgroep. 

 
 

6. Vul rubriek 3 - Berekening van het totale verwerkingspercentage in. 

In deze stap moet u het nettostikstofoverschot van de hele bedrijfsgroep invullen. Dit kan u berekenen door de 
nettostikstofproductie van de hele bedrijfsgroep te verminderen met de totale plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke 
mest voor de hele bedrijfsgroep. De totale nettostikstofproductie heeft het programma al berekend in stap 5.  
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De totale afzetruimte voor dierlijke mest kan u voor elke exploitatie terugvinden in het overzicht van de 
bemestingsnormen dat u ontvangt van de Mestbank voor het productiejaar waarvoor u de mestverwerkingsplicht wil 
berekenen of in de milieubalans van het bedrijf die u kan bekomen bij de Mestbank. Deze telt u op om de totale 
plaatsingsruimte van de bedrijfsgroep te berekenen. Wanneer u de mestverwerkingsplicht wil berekenen voor een 
komend productiejaar of u een simulatie maakt, kan u de plaatsingsruimte berekenen door de bemestingsnorm voor 
stikstof uit dierlijke mest van de specifieke teelt op een perceel te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het perceel. 
Dit doet u voor elk perceel dat behoort tot de bedrijfsgroep. Daarna telt u de bekomen getallen op om de totale 
plaatsingsruimte voor dierlijke mest te berekenen op de bedrijfsgroep. 

Aan de hand van deze informatie berekent het programma dan het totale percentage van de verwerkingsplicht. Dit is de 
som van het basispercentage dat berekend is in stap 5 vermeerderd met 0,6 % per volle schijf van 1000 kg 
nettostikstofoverschot van de bedrijfsgroep. In het voorbeeld bedraagt het nettostikstofoverschot 21.825 kg N, dit komt 
overeen met 21 volle schijven van 1000 kg N. Het totale verwerkingspercentage is dus gelijk aan: 

18,40 % + 21 x 0,6 % = 31 % 

7. Het programma berekent aan de hand van het nettostikstofoverschot en het totale percentage 
verwerkingsplicht, de te verwerken hoeveelheid stikstof. 
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8. U kan nu het berekeningsblad opslaan met een naam en op een locatie naar keuze. 

Klik hiervoor op Bestand > Opslaan als. 

 
U kan het bestand opslaan onder de naam en op de locatie die u kiest. Wanneer u later deze gegevens opnieuw wil 
oproepen, kan u op deze locatie het bestand terugvinden en openen. 

 


