SAMENWERKINGSVERBAND VAN MAX 3 LANDBOUWNUMMERS
I.e. natuurbeheerders, landbouwers, boseigenaars...
Geen tuinaannemers
STALMEST
Vaste dierlijke mest op strooisel van stro, miscanthus,
houtkrullen of vlaslemen (mestdecreet)
ORGANISCHE RESTPRODUCTEN
• Rechtstreeks van landbouwbedrijf
• Geen voorsorteer/snijresten voedingsnijverheid
(bv. bietenstaarten, loof)

NATUURBEHEERRESTEN
• Houtig materiaal en maaisel van arealen onder
natuurbeheer
• Geen bermmaaisel

boerderijcompostering

Boerderijcompost (MAP6): gemaakt van materialen van de partners in het samenwerkingsverband
en te gebruiken op percelen in gebruik (bv pacht) binnen het samenwerkingsverband.

Integrale kwaliteitsbewaking van input tot output

Risicobeheersing

• Kwaliteitsopvolging via VLAREMA en Algemeen Reglement Certificering:
• GEEN voor landbouwer eigen materiaal, eigen gebruik
• LIGHT voor samenwerkingsverband: zelfcontrole met jaarlijkse analyse
en audit door certificeringsinstelling
• VOLLEDIG voor professionele verwerking
• Kwaliteitshandboek met duidelijke richtlijnen en minimale vereisten +
dagboek voor traceerbaarheid

•
•
•
•

Bewaking nutriëntenflows

• VLIF steun voor
• Compostkeerders en -verspreiders (30%) en andere relevante
investeringen
• Aanleg agroforestry (en binnenkort onderhoud)
• Niet-productieve investeringen (Bv KLE)
• Indirect via eco-regeling ecoteelten, éénjarige bufferstroken, etc.
(ha-steun GLB 2023)
• Onderzoek en ontwikkeling (VLAIO LA-traject, Lancering call Horizon
Europe cluster, VLIF innovatiesteun)
• Opleiding en vorming (EIP, Demoprojecten, Studiedagen)
• Op termijn advies op bedrijfsniveau (Bv Kratos)

• Opvolging nutriënten:
• Elk landbouwnummer kan per exploitatie deel uitmaken van één
samenwerkingsverband per jaar
• Register van alle inputstromen
• Nutriëntenanalyse van compost
• Boerderijcompost met stalmest telt mee in de max 170 kg N toediening
dierlijke mest
• Vervoer compost met burenregeling of erkend mestvoerder
• Geen MVC’s voor boerderijcompost
• 100m afstand tot openbare gebouwen en woningen van derden

Akker met goede drainagetoestand
Absorberende laag onder de compost tijdens de afbraakfase
Afdekken met semipermeabel doek tijdens de rijpingsfase
10m afstand tot perceelsgrens of oppervlaktewater

Steunmaatregelen en opleidingen

Andere wetgevende aspecten

Referenties

• Vereenvoudigde regeling omgevingsvergunning:
• Klasse 3 inrichting met melding en gekoppeld aan sectorale voorwaarden
(infrastructuur, uitbating en hinderaspecten)
• KB Meststoffen -> Geen ontheffing nodig
• VO 1069 -> Geen erkenning nodig

• Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025
(Actie 2.3.8)
• C-Mart LIFE project OVAM (Actie C12.3)
• Mestdecreet - MAP 6
• Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Dit alles is nog 'work in progress'.
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