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.
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VERVANGENDE VERWERKINGSOVEREENKOMST (VVO)
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VOORBEELD VERVANGENDE VERWERKINGSOVEREENKOMST
Een varkenshouder in Gilze heeft een bedrijfsoverschot van 1500 kilo fosfaat in 2014. Met de 30% verwerkingsplicht 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 toegestuurd 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 verwerkingsverplichting. 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
Bedrijfsoverschot (8.000 kilo fosfaat in regio Zuid)
100% binnenlandse afzet via Mestac (met overeenkomsten) of loonwerker
Vervangende
Verwerkingsovereenkomst (VVO)
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