
Positieve lijst co-vergisting per juli 2008 
 
Bij vergisting van minimaal 50% dierlijke mest met als nevenbestanddeel één of meer van 
onderstaande producten, mag het digestaat worden gebruikt als meststof met type-aanduiding 'co-
vergiste mest' (7). 
           
A. gerst, haver, rogge, tarwe, weidegras, kuilgras, snijmaïs, kuilmaïs/maïssilage, corn cob mix 

(CCM), voederbieten, aardappelen, (suiker)bieten, bietenstaartjes of -puntjes, witlofpennen, 
erwten, lupinen, veldbonen, energiemaïs (5 meter hoog), koolzaad, zonnebloempitten, 
olievlas, vezelvlas of groente en fruit 

B. ingedikt onteiwit aardappelvruchtwater dat is vrijgekomen bij de verwerking van aardappels tot 
zetmeel, vezels en eiwit (protomylasse) 

C. resten aardappelzetmeel die met een bezinker zijn afgescheiden uit het afvalwater dat is 
vrijgekomen bij de productie van aardappelzetmeel (primair aardappelzetmeelslib) 

D. restproduct dat is vrijgekomen na vergisting van tarwezetmeel ten behoeve van 
alcoholproductie (tarwegistconcentraat) 

E. vloeibaar product dat bestaat uit schillen die met stoom zijn verwijderd van vooraf gewassen 
aardappelen (aardappelstoomschillen) 

F. vloeibaar product dat bestaat uit schillen die met stoom zijn verwijderd van vooraf gewassen 
wortelen (wortelstoomschillen) 

G. ingedampt weekwater dat is verkregen bij de natte vermaling van maïs (amysteep) 
H. mengsel van uitgepakte frisdranken of uitgepakte licht-alcoholische dranken die afkomstig zijn 

van groothandel, detailhandel of frisdrankenproducenten en die wegens overschrijding van de 
houdbaarheidsdatum, verpakkingsfouten of verkeerde bewaring ongeschikt zijn geworden 
voor menselijke consumptie 

I. restproduct dat met behulp van water en fysische processen al dan niet als ingedikte vloeibare 
reststroom is vrijgekomen bij de scheiding van tarwebloem in tarwezetmeel en tarwe-eiwit 
(gluten) die bestemd zijn voor de levensmiddelenindustrie (tarwezetmeel) 

J. mengsel van droge witte bonen of geweekte geblancheerde witte bonen die zijn vrijgekomen 
bij de productie van conserven en die ongeschikt zijn voor levensmiddelen (mengsel van witte 
bonen) 

K. restproduct dat in de vorm van tarweindampconcentraat als een suikerrijke deelstroom is 
vrijgekomen bij de bewerking van tarwebloem tot gluten, zemelen en zetmeel, bestemd voor 
levensmiddelenindustrie (tarweindampconcentraat) 

L. restproduct dat is vrijgekomen bij het mechanisch schillen van gewassen sinaasappelen ten 
behoeve van de productie van sinaasappelsap bestemd voor menselijke consumptie 
(schilresten van sinasappelen) 

M. uitgepakte vloeibare zuivelproducten of mengsels daarvan die afkomstig zijn van groothandel, 
detailhandel of zuivelfabrieken en die wegens overschrijding van de houdbaarheidsdatum, 
verpakkingsfouten of verkeerde bewaring ongeschikt zijn geworden voor menselijke 
consumptie (uitgepakte vloeibare zuivelproducten en mengsels daarvan) 

N. restproduct dat is vrijgekomen bij de fabrieksmatige bereiding van consumptieijs (ijsafval) 
O. uitgepakte voedingsmiddelen waarvan de uiterste verkoopdatum is overschreden en die 

afkomstig zijn van groothandel, detailhandel of voedingsmiddelenfabrieken (uitgepakte 
voedingsmiddelen) 

P. vloeibaar restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding van lactose uit het permeaat dat is 
verkregen door ultrafiltratie van zoete kaaswei (delactosed permeate liquid) 

Q. restproduct dat is vrijgekomen bij het ontslijmen van olie uitsluitend afkomstig uit zaden van 
koolzaad, sojabonen en zonnebloemen (emulsie van plantaardig vet en water) 

R. restproduct dat is vrijgekomen bij de scheiding(filtratie) van beslag- en aardappelresten uit de 
frituurolie, tijdens het voorbakken van patat frites in plantaardige olie (vetkruim) 

S. restproduct dat is vrijgekomen bij de verwerking van onthulde sojabonen tot sojadrinks 
(mengsel van okara en kookvocht) of 

T. restproduct dat is vrijgekomen bij de winning van biodiesel uit raapzaadolie door omestering 
met methanol en scheiding onder invloed van de zwaartekracht (glycerine). 
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