Intracommunautair handelsverkeer van digestaat (naar verzamelpunt)
Onderstaande tekst geeft een antwoord op de meest gestelde vragen rond het intracommunautaire
handelsverkeer van digestaat (vb. Digestaat van Nederland naar Vlaanderen). Digestaat op basis van
louter niet-dierlijke inputstromen behoort niet tot het toepassingsgebied van deze nota. Deze nota geeft
geen informatie op de eventuele vereisten voor de geldende meststoffen verordening.
Definities
Gehygiëniseerd digestaat = digestaat gehygiëniseerd conform de VO 1069/2009 en VO 142/2011
Niet gehygiëniseerd digestaat = digestaat niet gehygiëniseerd conform de VO 1069/2009 en VO 142/2011
Rein digestaat =
- gehygiëniseerd digestaat) afkomstig van inputmateriaal dat ook dierlijke bijproducten bevat
- Digestaat dat geen dierlijke bijproducten bevat
- Digestaat dat enkel dierlijke bijproducten bevat die reeds gehygiëniseerd zijn of geen
hygiënisatie nodig hebben.
Onrein digestaat =
- niet gehygiëniseerd digestaat afkomstig van inputmateriaal dat ook dierlijke bijproducten
bevat
- rein digestaat (conform VO 1069/2009 en VO 142/2011) gemengd met dierlijke
bijproducten/digestaat die geen hygiënisatie hebben ondergaan.
- digestaat op basis van dierlijke bijproducten dat zich bevindt op een locatie die niet over de
vereiste erkenningen of registraties (conform VO 1069/2009) beschikt.
Wat zijn de voorwaarden voor opslag van digestaat met bestemming OFSI?
Een opslagbedrijf slaat digestaat op voor derden of om zelf te verhandelen met bestemming OFSI.
Hieronder vallen ook de bedrijven die rein digestaat opslaan om eventueel te verpakken (in een kleiner
formaat)
Opslagbedrijven van verwerkte dierlijke bijproducten met bestemming OFSI moeten erkend zijn (VO
1069/2009 artikel 24). In afwachting van deze erkenning in de Belgische wetgeving, dienen zij bij het FAVV
geregistreerd te zijn als “opslagbedrijf dierlijke bijproducten meststoffen”: PL31AC133PR93 (activiteiten
fiche 429). Meer info over de registraties vindt u op de website van het FAVV.
Als digestaat opgeslagen wordt in opslagbedrijven die niet bij het FAVV gekend zijn als “Opslagbedrijf
dierlijke bijproducten meststoffen” wordt rein digestaat onrein.
Deze opslagbedrijven (zowel van rein als onrein digestaat) moeten daarenboven bij de VLM- Mestbank
ook een registratie als verzamelpunt hebben
Wat als men een menger van rein digestaat is?
Een menger van rein digestaat mengt twee reine digestaten of reine digestaten met gehygiëniseerde mest.
Deze bedrijven hebben een erkenning 13.1 van het FAVV als “fabrikant meststoffen dierlijke
bijproducten” en zijn bijkomend geregistreerd met hun basisactiviteit. Voor de mengsels moet een
ontheffing worden aangevraagd bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu.
https://fytoweb.be/nl/meststoffen/aanvraagprocedure-tot-ontheffing.
Wanneer in de opslag van reine digestaten een onrein digestaat toegevoegd wordt, wordt het nieuwe
mengsel van de digestaten onrein. Het eindproduct is dan onrein. Een menger kan enkel OFSI op basis
van rein digestaat op de markt brengen.

Dit wil zeggen dat het mengen van rein en onrein digestaat verboden is bij een menger van rein digestaat.
Als een opslagbedrijf of een menger niet de juiste erkenning of registraties heeft, moet hijzelf contact
opnemen met het FAVV. Het FAVV verwittigt de Mestbank als de erkenning niet verleend of ingetrokken
wordt.
Een menger van rein digestaat moet daarenboven bij de VLM-Mestbank geregistreerd en erkend zijn.
Wat als men een menger van onrein digestaat is?
Het mengen van niet gehygiëniseerde digestaten of het mengen digestaten met onverwerkte dierlijke
bijproducten is een activiteit voor het ‘opslagbedrijf’. Het mengen is geen activiteit die valt onder de
erkenning als ‘biogasinstallatie’.
Een menger van onrein digestaat mengt:
1) onreine digestaten met niet-gehygiëniseerde of gehygiëniseerde mest;
2) Mengt rein digestaat met onrein digestaat;
3) Mengt rein digestaat met niet-gehygiëniseerde dierlijke bijproducten
In het eerste geval moet het opslagbedrijf een erkenning 1069/2009 hebben als ‘Opslagbedrijf van
onverwerkte mest’ afgeleverd door de Mestbank. In het tweede geval, moet het opslag bedrijf een
erkenning 1069/2009 hebben als ‘Opslagbedrijf van onverwerkte dierlijke bijproducten’, afgeleverd door
de OVAM. In beide gevallen blijft het eindproduct onverwerkt.
De eindproducten van de mengsels moeten afgevoerd worden naar een erkend composteerder/vergister
die een hygiënisatie uitvoert.

Welke zijn de afzetmogelijkheden?
Rein digestaat:
Rein digestaat heeft volgende afzetmogelijkheden:
- Rechtstreeks naar landbouw
- Als inputmateriaal naar een erkende mestverwerker, composteerder, vergister (full of light erkend)
- Naar fabrikanten van OFSI (bv. mengers van rein digestaat)
- Verzending naar andere lidstaten
- Naar eindgebruikers, tuinen, parken en plantsoenen. Hiervoor moet een ontheffing worden
aangevraagd bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu.
https://fytoweb.be/nl/meststoffen/aanvraagprocedure-tot-ontheffing
Een eindgebruiker geeft een eindbestemming aan het product waarbij het na gebruik niet opnieuw in de
handel wordt gebracht. Belangrijk is dat een tuinaannemer als eindgebruiker gezien wordt. Dit wil zeggen
dat een tuinaanlegger enkel rein digestaat mag ontvangen en gebruiken.
Onrein digestaat:
Onrein digestaat heeft volgende afzetmogelijkheden:
- Rechtstreeks naar de landbouw, als dierlijke mest het enige niet gehygiëniseerde dierlijke
bijproduct is.
- Als inputmateriaal van een full erkende mestverwerker, composteerder of vergister.
- Verzending naar andere lidstaten kan enkel met gezondheidscertificaat en toestemming
overeenkomstig art 48 van de VO 1069/2009 van het ontvangende land.
Toepassing in particuliere tuinen of in publieke ruimten is niet toegelaten.

