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Opzet lezing  

•Co-vergisting
•Positieve lijst
•Vergisten
•Toekomstige ontwikkelingen



3

C 0-verg is ting

•Covergisting is het vergisten van minstens 
50%  dierlijke mest + positieve lijst stoffen

•Alleen dan is sprake van een meststof
•In alle overige gevallen is het een afvalstof
•Digestaat conform positieve lijst is dierlijke 

mest
•Dierlijke mest valt onder regime 

Meststoffenwet 
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Pos itieve lijs t (1)

•Tientallen land- en tuinbouwproducten 
•Producten uit de voedingsindustrie

-dierlijke herkomst
-plantaardige herkomst 

•Producten uit andere industrieën 
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Pos itieve lijs t (2)

•Nieuwe stoffen toevoegen is mogelijk 
•Dossier aanleveren bij LNV
•Beoordelen aan de hand van criteria
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Pos itieve lijs t (3)
C riteria  bij beoordeling

oIdentiteit eenduidig vast te stellen
-herkomst en bereidingswijze
-aard en samenstelling

oBijdrage aan de biogasproductie  
oLandbouwkundige waarde covergiste mest
oResidu van covergistingsmateriaal 
oAanvaardbaar milieukundig risico

-(an-)organische contaminanten
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Pos itieve lijs t (4)
 C riteria  bij beoordeling

oZwerfvuil
oPathogenen, onkruidzaden en sanitatie
oAndere argumenten om stof te weren?
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Pos itieve lijs t (5)
Toekoms tig e 

ontw ikkeling en•Overheveling positieve lijst naar 
bijlage Aa Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

•Uitbreiden 
•Beoordelingsprotocol wordt aangepast 
•Overleg bedrijfsleven uitbreiding lijst
•Publicatie twee keer per jaar 
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E rkenning en

•Art. 15 Verordening Dierlijke bijproducten 
•Plantaardige oorsprong =>geen erkenning
•Dierlijke oorsprong =>erkenning nodig
•Categorie 2 en 3
•Nu 72 biogasinstallaties erkend
•Aanvragen bij VWA 
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C ontrole
•Administratieve verplichtingen Meststoffenwet

•Inzichtelijke administratie
•Aandeel dierlijke meststoffen
•Toegestane coproducten
•Erkenning installatie
•Digestaat aangewend op eigen bedrijf

•Verantwoordingsplicht
•Gebruiksnormen

•Digistaat afgevoerd
•Vervoersbewijs dierlijke meststoffen.
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Inzichtelijke adminis tratie

•de methode van be- of verwerking;
•de hoeveelheid be- of verwerkte dierlijke meststoffen;
•de hoeveelheid, aard en samenstelling van de 

coproducten.;
•de hoeveelheid en samenstelling van de eindproducten 

van de be- of verwerking.
•de herkomst, ivm beoordeling wel/niet op positieve lijst.
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N adere informatie

•LN V  loket
• www.hetlnvloket.nl
•Telefoonnummer: 0800-2233322
•Zoek op: “afvalstof als meststof bijlage Aa” 

•V WA i.v.m. erkenning
•www.vwa.nl
•Zoek op : “Informatieblad co-vergisting en de 

Europese Verordening dierlijke bijproducten” 

http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.vwa.nl/
http://www.vwa.nl/
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