
VERVANGENDE VERWERKINGSOVEREENKOMST (VVO)

Veehouders met een overschot aan mest op hun bedrijf zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht een 
deel daarvan te (laten) verwerken. Om aan deze verplichting te voldoen, kunnen ze gebruikmaken 
van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO).  Mestac zet een VVO-pool op om vraag en 
aanbod van mest bij elkaar te brengen. Hiermee biedt Mestac veehouders de mogelijkheid om de 
verwerkingsplicht van mest over te dragen op andere veehouders. 

Veehouders  dienen  zich dan wel eerst in te schrijven 
voor deelname aan de VVO-pool. Mestac gaat dan 
aan de slag om de vraag naar VVO’s in te vullen. 
Het aanbod van de VVO’s komt van veehouders 
die meer mest (laten) verwerken dan waartoe ze 
wettelijk verplicht zijn. Mestverwerkers kunnen hun 
overschot aan “rechten” eveneens inbrengen bij de 
VVO-pool. Mestac is hierover  al in gesprek met 
enkele verwerkers. Daarnaast bekijken we samen 
met DEP/Orgafert of er gebruik gemaakt kan  
worden van “rechten” die beschikbaar komen bij 
het verbranden van de pluimveemest bij BMC  
in Moerdijk. 

Rol Mestac bij VVO-pool
Mestac beheert de VVO-pool. We registreren 
vraag en aanbod, zoeken actief naar partijen die 
ruimte hebben om de verwerkingsplicht over te ne-
men en controleren  meteen of de verwerkte mest 
daadwerkelijk geëxporteerd wordt. De belangrijkste 
taken van Mestac zijn dus het matchen van vraag 
en aanbod, het opstellen van de VVO’s en het 
beheren van de geldstromen. 

Kosten
De kosten voor het bemiddelen en beheren van  
de VVO-pool blijven beperkt. Als coöperatie van 
mestproducenten dienen wij enkel de belangen van
leden. Bovendien is onze bedrijfsvoering niet 

gericht op het maken van winst. We willen de 
kosten voor VVO’s zo laag mogelijk houden. Welke 
vergoeding een veehouder gaat betalen, wordt 
voornamelijk bepaald door de markt. Omdat wij 
verwachten dat het aanbod van VVO’s groter is 
dan de vraag, zal de prijs relatief laag blijven. 

Mestac wil daarom alleen een deal tot stand bren-
gen, als de vergoeding maximaal € 1,50 per kilo 
fosfaat bedraagt. We maken  dan ook een voorbe-
houd op het matchen van de VVO’s. Binnen 8 we-
ken nadat een veehouder zich heeft ingeschreven 
voor deelname aan de VVO-pool, krijgt hij bericht 
of het gelukt is zijn vraag te matchen. 

Wanneer een veehouder gebruik maakt van een 
VVO, is er niet per definitie al iets geregeld voor 
de daadwerkelijke mestafzet. Daarom zullen met 
name (rund)veehouders in gebieden waar de mest 
gemakkelijk regionaal is af te zetten, gebruikmaken 
van VVO’s. Veehouders in de overschotgebieden 
vullen de verwerkingsplicht vooral in, in combinatie 
met daadwerkelijke levering van mest. Hiervoor 
bieden we de mogelijkheid om een Verwerkings-
overeenkomst af te sluiten.

Voorwaarden bij deelname aan VVO-pool
Iedere veehouder die gebruik wil maken van een 
VVO, kan zijn vraag naar “verwerkingsrechten” 
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laten registreren bij de VVO-pool. Een mail versturen 
naar Mestac met daarin uw verzoek volstaat. U kunt 
ook het formulier op de website (www.mestac.nl) 
invullen. Mestac zal uw vraag gaan matchen met 
het aanbod van VVO’s. Voorwaarde voor deelname 
aan de VVO-pool is dat u als veehouder lid bent 
van Mestac. De kosten voor een lidmaatschap 
bedragen € 200,- (excl. btw) per jaar.

Wilt u de verwerkingsplicht overnemen?
Verwerkt u meer mest dan waartoe u verplicht bent, 
ook dan kunt u zich inschrijven bij de VVO-pool van 
Mestac. Uw aanbod matchen wij dan met de vraag 
naar VVO’s. Als we een match hebben krijgt u een 
bericht van Mestac. Gaat u akkoord met ons voor-
stel, dan brengen wij de deal tot stand en stellen we 
een VVO op. De vergoeding wordt uitbetaald, zodra 
de VVO bij Dienst Regelingen is geregistreerd. 

Enkele wettelijke aspecten 
Zowel de veehouder die rechten overdraagt als 
degene die de rechten overneemt, mag meerdere 

VVO’s afsluiten. Veehouders onderling kunnen 
eveneens VVO’s afsluiten. Echter veehouders met 
overwegend pluimvee mogen geen VVO afsluiten 
met veehouders die overwegend andere diersoor-
ten (varkens, rundvee, nertsen, konijn, etc.) houden. 
Dus heeft een veehouder naast pluimvee andere 
diersoorten en is de fosfaatproductie van het pluim-
vee groter dan die van de overige dieren, dan is hij 
volgens de wet een pluimveehouder. Voor hem geldt 
de beperking zoals hierboven aangegeven. 

Wettelijk gezien hoeft een veehouder die de ver-
werkingsplicht overneemt geen zekerheid te geven 
over het daadwerkelijk verwerken van mest. Door 
het afsluiten van een VVO neemt deze veehouder 
echter wel de verantwoordelijkheid tot de verwer-
kingplicht over. Mocht de overnemende veehouder 
de mest niet laten verwerken, dan kan hij beboet 
worden. De boete bedraagt € 11,00 per kilo fosfaat 
die niet verwerkt is. Mestac stelt alles in het werk 
om enkel afspraken te maken met veehouders die 
mest daadwerkelijk (laten) verwerken.

Bedrijfsoverschot (8.000 kilo fosfaat in regio Zuid)

100% binnenlandse afzet via Mestac (met overeenkomsten) of loonwerker

Vervangende 
Verwerkingsovereenkomst (VVO)

VOORBEELD VERVANGENDE VERWERKINGSOVEREENKOMST

Een varkenshouder in Gilze heeft een bedrijfsoverschot van 1500 kilo fosfaat in 2014. Met de 30% verwer-
kingsplicht moet hij 500 kilo fosfaat laten verwerken. Dit komt overeen met 125 ton vleesvarkensmest met 
gemiddeld 4 kilo fosfaat.
Een veehouder in de Peel levert zijn totale bedrijfsoverschot van 10.000 kilo fosfaat aan een verwerker. Na 
aftrek van zijn verplichte deel (30%) blijft 7000 kilo fosfaat beschikbaar om de verwerkingsplicht voor een 
andere veehouder over te nemen.
Beide veehouders melden zich bij Mestac. Wij zorgen ervoor dat beide partijen een overeenkomst toege-
stuurd krijgen om de verwerkingsplicht van 500 kilo fosfaat over te dragen of over te nemen. 
Nadat de vergoeding is vastgesteld krijgen beide partijen daarvan bericht. Vraagt de veehouder uit de Peel 
een vergoeding van meer dan € 1,50 per kilo te verwerken fosfaat, dan gaat de deal niet door. 
Zijn de overeenkomsten akkoord, dan heeft de veehouder uit Gilze voldaan aan zijn verwerkingsverplich-
ting. Hij dient dan nog steeds de mestafzet voor het jaar 2014 te regelen. Dit kan hij zelf doen of Mestac 
laten uitvoeren. 

Mestafzet en overeenkomsten


