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Mestverwerkingplicht
Vanaf 2014 is iedere veehouder verplicht om
voor een deel van het mestoverschot de mest
te laten verwerken.
Dit kan door het afsluiten van een MVO met
een
mestverwerker.
Ook
mag
deze
verwerkingsplicht worden afgekocht met een
VVO of in sommige gevallen kan het totale
mestoverschot naar vaste afnemers worden
afgezet via een RMO.
De verwerkingplicht geldt voor slechts een
beperkt deel van het overschot. Voor 2015
zijn de percentages nagenoeg verdubbeld en
is de verwerkingsplicht in Oost 30%, in Zuid
50% en in Overig 10% van uw overschot.
Omdat de verwerkingsplicht pas geldt indien
deze boven de 100 kg komt, zijn er veel (met
name rundveeboeren) die in 2014 nog waren
vrijgesteld, maar in 2015 wel verplicht zijn
om iets te regelen. De mestverwerkingsplicht
door rundveehouders wordt vaak ingevuld
door het afsluiten van VVO’s (vervangende
verwerking overeenkomsten). In principe kan
dit t/m 31 december voor het lopende jaar,
maar wij adviseren om al vast een zo goed
mogelijke schatting te maken van uw
fosfaatproductie, plaatsingsruimte en het
daar uit voortvloeiende overschot zodat dit
tijdig
kan
worden
geregeld.
Voor
melkveehouders geldt eveneens dat, indien
het overschot boven de aan u toegekende
melkveefosfaatreferentie komt, dit deel voor
100% zal moeten worden verwerkt!
In uw managementprogramma (o.a. Pig
manager, CRV mineraal) kan een goede
schatting worden gemaakt van het overschot.
Beschikt
u
niet
over
een
managementprogramma, dan zal handmatig
een schatting moeten worden gemaakt. In
praktijk wordt door veehouders soms gedacht
dat
middels
het
voldoen
aan
de
verwerkingsplicht ook de mestafzet goed
geregeld is, dit zijn compleet verschillende
zaken. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er
op dat uiteraard ook op de eigen grond
gewoon moet worden voldaan aan de
gebruiksnormen, en dat naast het afsluiten
van VVO’s uiteraard het fysieke overschot
aan mest gewoon moet worden afgevoerd.

Het niet voldoen aan de verwerkingsplicht
kan leiden tot een boete van € 11,00 per kg
fosfaat. Onze buitendienstmensen kunnen
samen
met
u
doornemen
wat
uw
verplichtingen zijn.
Netto-opbrengst MPR daalt
Op 1 september wordt het jaarlijkse
melkcontrolejaar afgesloten. Tevens heeft
CRV per 1 september voor het komende jaar
besloten de berekening van netto-opbrengst
grondig te herzien.
De netto opbrengst is de opbrengst in euro’s
per gestandaardiseerde koe waarbij de
normatieve voerkosten worden afgetrokken
van de opbrengsten van melk, vet en eiwit
en lactose. O.a. door het afschaffen van de
negatieve
grondprijs,
de
andere
uitbetalingsmethodieken
van
de
zuivelindustrie
en
de
sterk
gedaalde
opbrengsten van de melk daalt het niveau
van de NO. We hebben de indruk dat bij
gelijkblijvende productieresultaten de hoogte
van de NO ongeveer 150-200 euro daalt. Op
de officiële MPR uitslag heeft CRV ook de
oude waarden teruggecorrigeerd om een
goede vergelijking
binnen uw
bedrijf
mogelijk te maken.
NVWA inspecteert vleesvarkenshouders
Vanaf 21 september start de NVWA met
inspecties op vleesvarkensbedrijven om de
wettelijk toegestane norm voor koper in
varkensvoer te controleren.
Volgens de Wet Dieren mag 1 kilo voer voor
varkens van 12 weken en ouder maximaal
25 milligram koper bevatten. Een hoger
kopergehalte in varkensvoer is toegestaan
tot maximaal 3 weken na de oplegdatum van
biggen (rond de negende levensweek).
Ondernemers die de wettelijke toegestane
norm overtreden, zijn strafbaar. De NVWA
legt een forse boete op volgens de regels
van het interventiebeleid Diervoeder.

Volgens de NVWA houdt circa 70 procent van
de varkenshouders zich aan de toegestane
norm. Daarom roept de inspectiedienst
vleesvarkenshouders op hun voerbonnen en
voerschema goed te controleren.
De NVWA voert monstername, fysieke
controle én administratieve controle uit op de
vleesvarkensbedrijven.
Reden voor het inspecteren is de mogelijke
extra belasting van het milieu met koper. Het
te lang gebruiken van voer met een te hoog
kopergehalte bij vleesvarkens verontreinigt
de bodem na aanwending van de mest. Via
het grondwater en afspoeling kan ook het
oppervlaktewater te hoge kopergehalten
bevatten.(bron: nvwa)
Wijzigingen
I&R
Varken
en
Varkensleveringen per 4 oktober 2015
Nu
nog
voert
het
I&RVL-bureau
(Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer)
de I&R Varken en de registratie van
varkensleveringen uit in opdracht van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl). Per 4 oktober 2015 stopt het met
deze werkzaamheden.
Het aanvragen van toestemmingen voor
transporten
(transportdocument)
en
registreren
van
verplaatsingen
(I&Rmeldingen) moet vanaf 4 oktober 2015 bij
een van de volgende databanken:
POV
Postbus 765
3700 AT Zeist
088 - 004 89 00
www.pov.nl
helpdesk@pov.nl

Varkenspost.nl
Lange Spruit 1a
7773 NE Hardenberg
(0523) 68 33 39
www.varkenspost.nl
I&R@varkenspost.nl

U hoeft maar bij een van beide databanken te
melden. De databank zorgt ervoor dat uw
gegevens aan RVO.nl worden doorgegeven.
Hoe en wat melden
U doet uw melding op een internetportaal of
met uw bedrijfsmanagementpakket. Daarbij
is het volgende van belang:
- De databanken bieden het telefonisch
melden niet meer aan.
- Voorheen werd een toestemming
automatisch
omgezet
naar
een
afvoermelding voor I&R. U moet vanaf
4
oktober
2015
zowel
een
toestemming aanvragen als een
afvoermelding doen.
- Een verleende toestemming is 7
dagen geldig nadat deze is verleend.
- Het is voldoende om de gegevens
voorafgaand aan het transport te
melden. Er hoeft dan geen papieren

-

-

vervoersdocument
meer
bij
het
transport aanwezig te zijn.
In de I&R-meldingen moet u vanaf 4
oktober 2015 alle kentekens van de
vervoerseenheden opnemen.
Bij de import en export van varkens
moet u ook het nummer van het
gezondheidscertificaat melden.
Voor het exporteren van dieren en het
afvoeren naar een verzamelplaats
hoeft u geen toestemming meer aan
te vragen.
Heeft u een machtiging afgegeven
aan Rendac om uw doodmeldingen te
doen? Deze machtiging vervalt. U
moet dit vanaf 4 oktober 2015
regelen bij de aangewezen databank.

Machtigingen
Vaak heeft de veehouder een handelaar
gemachtigd om de registraties rondom de
transporten te regelen. Dit ging tot nu toe via
het handels-UBN van de handelaar. Het
handels-UBN vervalt per 4 oktober 2015. Uw
handelaar blijft straks voor u melden bij de
databank van zijn keuze en regelt daarvoor
een machtiging bij de betreffende databank.
Uw handelaar informeert u verder over het
verstrekken van een machtiging.
Wat

tot 4-10-2015

vanaf 4-10-2015

Aanvragen toestemming
voor transport
Melden verplaatsingen
I&R
Wijzigen relatie- en UBNgegevens
Aanvragen en wijzigen
bedrijfsstatus
(registratie type bedrijf)
Aanvragen van ontheffing
varkensleveringen

I&RVL-bureau

Databanken

I&RVL-bureau

Databanken

RVO.nl

RVO.nl

RVO.nl

RVO.nl

RVO.nl

RVO.nl

Administratief toezicht
Fysiek toezicht
Bestellen oormerken

RVO.nl
NVWA
Merkleverancier

RVO.nl
NVWA
Merkleverancier

Beurzen te Hardenberg.
Binnenkort
zijn
er
relatiebeurzen:

de

volgende

20 t/m 22 oktober :
Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij
27 t/m 29 oktober :
Rundvee & Mechanisatie vakdagen
Voor de standbemanning kunt u kijken op
www.booijinkveevoeders.nl

Te koop aangeboden:
50 Groba brijbakken. Reimink, Lemelerveld
 06-51474830

Met vriendelijke groet,
Booijink Veevoeders

