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 Ik moet voldoende MVC hebben voor…  

 
 
  

• tegen 30 september 2015 op de MVC rekening 2013
•de basisverwerkingsplicht van het productiejaar 2013 (te 
bewijzen met MVC 2013 en/of MVC 2014 );

•de te verwerken hoeveelheid in 2013 omwille van een 
overname van NER-D mits mestverwerking (te bewijzen met
MVC 2013).

Ik heb geen
uitbreiding mits verwerking 

aangevraagd in 2015 of 
vroeger

• tegen 1 juli 2015 op de MVC rekening 2014
•de basisverwerkingsplicht van productiejaar 2014 (te 
bewijzen met MVC 2014 en/of MVC 2015 );

•de 25 % verwerking in productiejaar 2014 (te bewijzen met
MVC 2014)

• tegen 1 juli 2015 moeten de MVC nodig om aan de 
voorwaarden van eventuele eerdere aanvragen voor uitbreiden 
mits verwerking te voldoen, ook op de juiste MVC rekeningen 
staan 

• tegen 30 september 2015 op de MVC rekening 2013 (indien 
geen eerdere aanvragen voor uitbreiden mits verwerking)
•de basisverwerkingsplicht van het productiejaar 2013 (te 
bewijzen met MVC 2013 en/of MVC 2014 );

•de te verwerken hoeveelheid in 2013 omwille van een 
overname van NER-D mits mestverwerking (te bewijzen met
MVC 2013). 

Ik heb in 2015 een
uitbreiding mits verwerking 

aangevraagd voor 1 juli

•op moment van de aanvraag op de MVC rekening 2014
•de basisverwerkingsplicht van productiejaar 2014 (te 
bewijzen met MVC 2014 en/of MVC 2015 );

•de 25 % verwerking in productiejaar 2014 (te bewijzen met
MVC 2014);

•op moment van de aanvraag moeten de MVC nodig om aan 
de voorwaarden van eventuele eerdere aanvragen voor 
uitbreiden mits verwerking te voldoen, ook op de juiste MVC 
rekeningen staan 

• tegen 30 september 2015 op de MVC rekening 2013 (indien 
geen eerdere aanvragen voor uitbreiden mits verwerking)
•de basisverwerkingsplicht van het productiejaar 2013 (te 
bewijzen met MVC 2013 en/of MVC 2014 );

•de te verwerken hoeveelheid in 2013 omwille van een 
overname van NER-D mits mestverwerking (te bewijzen met 
MVC 2013).

Ik dien in 2015 een
uitbreiding mits verwerking 

in op 1 juli of later

•zo vlug mogelijk (best voor eind augustus 2015) op de MVC 
rekening 2014
•de basisverwerkingsplicht van productiejaar 2014 (te bewijzen 
met MVC 2014 en/of MVC 2015 );

•de 25 % verwerking in productiejaar 2014 (te bewijzen met MVC 
2014);

•de gerealiseerde/gevraagde uitbreiding in productiejaar 2014 (te 
bewijzen met MVC 2014).

• tegen 30 september 2015 op de MVC rekening 2013
•de te verwerken hoeveelheid in 2013 omwille van een overname 
van NER-D mits mestverwerking (te bewijzen met MVC 2013). 

Ik heb in 2014 of vroeger een
uitbreiding mits verwerking 

aangevraagd

Mestverwerkingscertifikaten (MVC) 

Uiterste indieningsdata in 2015 


