
ONTWERP WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, 

 KONINGIN DER 

NEDERLANDEN, 

 PRINSES VAN ORANJE-

NASSAU, 

 ENZ. ENZ. 

ENZ. 

 

 

 

Besluit van ...., houdende wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het 

Besluit gebruik meststoffen  

(overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit  

kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen) 

 

 

 
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 

. .., nr. TRCJZ/2006/..., Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens de 

Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

 

Gelet op richtlijn nr. 86/278/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 

12 juni 1986, betreffende de bescherming van het milieu, in het bijzonder de bodem, bij 

het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (PbEG L 181), op richtlijn nr. 91/676/EEG 

van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de 

bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG 

L 375) en op Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PbEU L 304); 

 

Gelet op de artikelen 4, 15, 34, 35, 36, 37 en 44 van de Meststoffenwet en de artikelen 6, 

7, 11, 15, 17, 65, 91 en 92 van de Wet bodembescherming; 

 

De Raad van State gehoord (advies van ..., no. ...); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van .., TRCJZ/2006/...,...., 

Directie Juridische Zaken; 
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HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

 

 
Artikel I 

Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet1 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ’1.’ geplaatst. 

2. Onderdeel g komt te luiden: 

g. zuiveringsslib:  

1°. slib, dat afkomstig is van een installatie voor de zuivering van 

huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater dan wel ander afvalwater van 

soortgelijke samenstelling als huishoudelijk, stedelijk en industrieel afvalwater; 

of 

2°. slib, dat afkomstig is van septictanks en andere installaties voor de 

verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater met uitzondering van vet- 

en zandvangers; 

3. De onderdelen i tot en met u worden geletterd r tot en met dd. 

4. Na onderdeel h worden de volgende onderdelen ingevoegd: 

i. zeer schone compost: compost die voldoet aan artikel 17, vierde lid; 

j. meststoffenverordening: verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PbEU L 304); 

k. anorganische meststoffen: meststoffen waarin de aangegeven nutriënten 

voorkomen in de vorm van mineralen die door winning of door fysische of 

chemische industriële processen zijn verkregen, alsmede calciumcyaanamide, 

ureum en de condensatie- en associatieproducten ervan en meststoffen die 

chelaatvormige of complexvormige micronutriënten als bedoeld in de 

meststoffenverordening bevatten; 

l. EG-meststoffen: als "EG-meststof" aangeduide meststoffen die tot een in 

bijlage I van de meststoffenverordening vermeld type meststoffen behoren en 

die aan de bij of krachtens die verordening gestelde voorschriften voldoen; 

m. overige anorganische meststoffen: anorganische meststoffen die niet tot een 

in bijlage I van de meststoffenverordening vermeld type meststoffen behoren; 

n. organische meststoffen: meststoffen niet zijnde anorganische meststoffen; 

o. overige organische meststoffen: organische meststoffen niet zijnde dierlijke 

meststoffen, zuiveringsslib of compost; 

p. kalkmeststoffen: organische of anorganische meststoffen die hoofdzakelijk 

zijn bedoeld om zuurgraad in de bodem in stand te houden of te verlagen; 

                                                 
1 Stb. 2005,  
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q. afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer; 

5. Na het eerste lid wordt het volgende lid toegevoegd: 

2. Onder primaire nutriënten, secundaire nutriënten, micronutriënten en vloeibare 

meststof wordt verstaan hetgeen daaronder in de meststoffenverordening 

wordt verstaan. 

 

B. Hoofdstuk III komt te luiden: 

 

Hoofdstuk III. Verhandelen van meststoffen 

 

Paragraaf 1. Algemene eisen  

 

Artikel 4  

1. Het is verboden meststoffen te verhandelen. 

2. Het verbod geldt niet indien ten aanzien van deze meststoffen is voldaan aan de 

artikelen 5, 6, 7, tweede lid, en 19, aan de krachtens de artikelen 7, eerste lid, en 

21 gestelde regels en aan:  

a. de artikelen 8, 9, 14 en 18, indien het anorganische meststoffen betreft; 

b. de artikelen 10, 14 en 15, indien het kalkmeststoffen betreft; 

c. artikel 16, indien het zuiveringsslib betreft; 

d. artikel 17, indien het compost betreft; en 

e. de artikelen 11, 12, 13, 14 en 15, indien het overige organische meststoffen 

betreft. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de verhandeling 

van: 

a. EG-meststoffen; 

b. meststoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 2°, van de wet; en 

c. uitwerpselen van dieren, daaronder begrepen de geheel of gedeeltelij k 

verteerde maag- of darminhoud van deze dieren en mengsels van strooisel 

met de uitwerpselen, alsook producten daarvan voor zover aan de 

uitwerpselen of de producten daarvan geen andere meststoffen of andere 

stoffen zijn toegevoegd dan meststoffen die aan de in het tweede lid bedoelde 

regels voldoen of stoffen die krachtens artikel 5, tweede lid, zijn aangewezen. 

4. Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer is van toepassing op producten die 

geheel of gedeeltelijk uit afvalstoffen bestaan of uit afvalstoffen zijn geproduceerd 

en die blijkens hun aanduiding of anderszins kennelijk bestemd zijn om als 

meststof te worden gebruikt, voor zover deze producten niet voldoen aan de in 

het tweede lid bedoelde regels. 

 

Artikel 5  
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1. Meststoffen, met uitzondering van zuiveringsslib en compost, zijn niet geheel of 

gedeeltelijk geproduceerd uit afvalstoffen of uit reststoffen of anderszins met 

deze stoffen gemengd, tenzij het betreft de krachtens het tweede lid aangewezen 

stoffen. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen afvalstoffen of reststoffen, categorieën 

afvalstoffen of reststoffen of eindproducten van bij die regeling omschreven 

bewerkingsprocédés worden aangewezen, indien er naar het oordeel van Onze 

Minister geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren bestaan dat deze 

stoffen als meststof of bij de productie van meststoffen worden gebruikt. 

 

Artikel 6  

1. De meststof verkeert in een voor de praktijk bruikbare toestand en is gelijkmatig 

van samenstelling. 

2. De meststof levert voedsel voor planten of delen van planten in de vorm van 

primaire of secundaire nutriënten of micronutriënten of verbetert de 

bodemeigenschappen door het leveren van organische stof dan wel door het in 

stand houden of het verlagen van de zuurgraad in de bodem en oefent de 

werking waarvoor de stof hoofdzakelijk bedoeld is, doeltreffend uit. 

3. De meststof heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke 

gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant of voor het milieu. 

4. De meststof bevat geen werkzame stof ten aanzien waarvan het verbod, bedoeld 

in artike l 2a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, geldt. 

 

Artikel 7  

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden omtrent de toelaatbaarheid 

van het mengen van meststoffen. 

2. Meststoffen kunnen met grondbestanddelen gemengd worden, voor zover ten 

aanzien van die grondbestanddelen is voldaan aan de bij of krachtens het Besluit 

bodemkwaliteit gestelde regels. 

 

Paragraaf 2. Landbouwkundige eisen  

 

Artikel 8  

Anorganische meststoffen die tot een in bijlage I van de meststoffenverordening 

vermeld type meststoffen behoren, voldoen aan de bij of krachtens die verordening 

vastgestelde voorschriften. 

 

Artikel 9  

1. Overige anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om primaire 

nutriënten te leveren, bevatten ten minste één van de volgende nutriënten, in de 
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daarbij vermelde minimale hoeveelheid, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de 

droge stof: 

a. meststof, bedoeld voor het leveren van stikstof: 

- stikstof (N) totaal    5; 

b. meststof, bedoeld voor het leveren van fosfaat: 

- fosfaat (P2O5) totaal    5; 

c. meststof, bedoeld voor het leveren van kali: 

- kali (K2O) oplosbaar in water   5. 

2. Overige anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om secundaire 

nutriënten of micronutriënten te leveren, bevatten ten minste één van de bij 

ministeriële regeling aangewezen secundaire nutriënten of micronutriënten, in de 

bij deze regeling vastgestelde minimale hoeveelheid. 

3. Bij de productie van overige anorganische meststoffen wordt geen organisch 

materiaal gebruikt. 

 

Artikel 10  

Kalkmeststoffen hebben een neutraliserende waarde van ten minste 25 op basis van 

de droge stof. 

 

Artikel 11  

Overige organische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om organische stof te 

leveren, bevatten ten minste twintig gewichtsprocenten organische stof van de 

droge stof. 

 

Artikel 12  

1. Vaste overige organische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om primaire 

nutriënten te leveren, bevatten ten minste één van de volgende nutriënten, in de 

daarbij vermelde minimale hoeveelheid, uitgedrukt in gewichtsprocenten: 

a. meststof, bedoeld voor het leveren van stikstof: 

- stikstof (N) totaal    0,5; 

b. meststof, bedoeld voor het leveren van fosfaat: 

- fosfaat (P2O5) totaal    0,5; 

c. meststof, bedoeld voor het leveren van kali: 

- kali (K2O) oplosbaar in water   0,5. 

2. Vloeibare overige organische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om 

primaire nutriënten te leveren, bevatten ten minste één van de volgende 

nutriënten, in de daarbij vermelde minimale hoeveelheid, uitgedrukt in 

gewichtsprocenten van de droge stof: 

a. meststof, bedoeld voor het leveren van st ikstof: 

- stikstof (N) totaal    0,5; 
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b. meststof, bedoeld voor het leveren van fosfaat: 

- fosfaat (P2O5) totaal    0,5; 

c. meststof, bedoeld voor het leveren van kali: 

- kali (K2O) oplosbaar in water   0,5. 

3. In overige organische meststoffen is de hoeveelheid organische stikstof ten 

minste 85 procent van de totale hoeveelheid stikstof.  

 

Paragraaf 3. Milieukundige eisen  

 

Artikel 13  

Overige organische meststoffen bevatten geen biologisch afbreekbare delen met 

een diameter groter dan 50 millimeter en niet meer dan 0,5 gewichtsprocent aan 

bodemvreemde niet-biologisch afbreekbare delen. 

 

Artikel 14  

Anorganische meststoffen, overige organische meststoffen, kalkmeststoffen, 

alsmede de krachtens artikel 5, tweede lid, aangewezen stoffen die als meststof of 

bij de productie van meststoffen worden gebruikt, overschrijden niet de in bijlage II, 

onder tabel 1, bij dit besluit opgenomen maximale waarden voor zware metalen, 

uitgedrukt in milligrammen per kilogram van het desbetreffende waardegevende 

bestanddeel. 

 

Artikel 15  

Overige organische meststoffen, kalkmeststoffen, alsmede de krachtens artikel 5, 

tweede lid, aangewezen stoffen die als meststof of bij de productie van meststoffen 

worden gebruikt , overschrijden niet de in bijlage II, onder tabel 5, bij dit besluit 

opgenomen maximale waarden voor organische microverontreinigingen, uitgedrukt 

in milligrammen per kilogram van het desbetreffende waardegevende bestanddeel. 

 

Paragraaf 4. Eisen zuiveringsslib en compost 

 

Artikel 16  

1. Zuiveringsslib is behandeld langs biologische, chemische of thermische weg, 

door langdurige opslag of volgens enig ander geschikt procédé, dat tot gevolg 

heeft dat het grootste deel van de in het zuiveringsslib aanwezige pathogene 

organismen afsterft. 

2. Zuiveringsslib bevat ten minste vijftig gewichtsprocenten organische stof van de 

droge stof of heeft een neutraliserende waarde van 25 op basis van de droge 

stof. 
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3. Zuiveringsslib overschrijdt niet de in bijlage II, onder tabel 2, bij dit besluit 

opgenomen maximale waarden voor zware metalen, uitgedrukt in milligrammen 

per kilogram droge stof. 

 

Artikel 17  

1. Compost bevat geen biologisch afbreekbare delen met een diameter groter dan 

50 millimeter en niet meer dan 0,5 gewichtsprocent aan bodemvreemde niet-

biologisch afbreekbare delen. 

2. Compost bevat ten minste twintig gewichtsprocenten organische stof van de 

droge stof. 

3. Compost overschrijdt niet de in bijlage II, onder tabel 3, bij dit besluit 

opgenomen maximale waarden voor zware metalen, uitgedrukt in milligrammen 

per kilogram droge stof. 

4. Zeer schone compost overschrijdt niet de in bijlage II, onder tabel 4, bij dit 

besluit opgenomen maximale waarden voor zware metalen, uitgedrukt in 

milligrammen per kilogram droge stof. 

 

Paragraaf 5. Verpakking en etikettering 

 

Artikel 18 

1. Overige anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om 

micronutriënten te leveren, zijn verpakt. 

2. Bij verpakte meststoffen wordt de verpakking op zodanige wijze of met een 

zodanig systeem gesloten dat door het openen ervan de sluiting, het sluitzegel of 

de verpakking zelf onherstelbaar wordt beschadigd.  

 

Artikel 19  

1. Meststoffen zijn in ieder geval voorzien van gegevens over: 

a. het type meststof; 

b. de naam of de handelsnaam van de producent van de meststoffen; 

c. de naam of de handelsnaam van de meststoffen 

d. de werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent; 

e. de aanwezige waardegevende bestanddelen; 

f. de hoeveelheid; en 

g. de samenstelling. 

2. Bij verpakte meststoffen zijn de gegevens op de verpakking of op een daaraan 

gehecht etiket vermeld en bij niet verpakte meststoffen zijn de gegevens op een 

begeleidend document vermeld. 

3. De gegevens zijn onuitwisbaar en duidelijk leesbaar. 

4. Meststoffen zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. 
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5. Vloeibare meststoffen zijn voorzien van aanvullende instructies betreffende de 

opslagtemperatuur en de bij de opslag in ac ht te nemen veiligheidsmaatregelen.  

6. De vermeldingen op de etiketten, op de verpakking en op het begeleidende 

documenten zijn in ieder geval in de Nederlandse taal gesteld. 

 

Paragraaf 6. Overige bepalingen 

 

Artikel 20  

Artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op meststoffen: 

a. die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat 

van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat, niet zijnde 

een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede 

daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt; 

b. die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste 

gelijkwaardig is aan het niveau dat met de bij of krachtens de artikelen 5 tot en 

met 19 gestelde regels wordt nagestreefd; en  

c. die vergezeld gaan van een analyserapport dat voldoende informatie verschaft 

over de samenstelling van het product en is afgegeven door een in die lidstaat of 

staat erkend laboratorium dat gelijkwaardig is aan een in Nederland voor dit doel 

erkend laboratorium. 

 

Artikel 21 

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over: 

a. de eisen waaraan afvalstoffen of reststoffen van organische, dierlijke of 

plantaardige oorsprong moeten voldoen; 

b. de eisen waaraan het bewerkingsprocédé van zuiveringsslib en van overige 

afvalstoffen of reststoffen van organische, dierlijke of plantaardige oorsprong 

moet voldoen, welke eisen mede betrekking kunnen hebben op de te 

bewerken stoffen; 

c. de homogeniteit, de stabiliteit of de gelijkmatigheid van de samenstelling van 

de meststoffen; 

d. de wijze waarop de aanwezigheid van zware metalen, de waardegevende 

bestanddelen, de organische stof, de organische microverontreinigingen en de 

verdere samenstelling van meststoffen worden bepaald; 

e. de gebruiksaanwijzing van de meststoffen; 

f. de overige gegevens waarvan meststoffen zijn voorzien;  

g. de wijze waarop de gegevens worden aangebracht; en 

h. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de artikelen 5 tot en met 19 

geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn. 
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2. De in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde regels kunnen mede betrekking 

hebben op de bevoegdheid tot het doen van vaststellingen ten behoeve van de in 

dat onderdeel bedoelde bepaling en op de voor die vaststellingen te gebruiken 

apparatuur. 

3. De krachtens het eerste lid te stellen regels kunnen voor de in de regeling te 

onderscheiden mestsoorten en de beoogde bestemming van de meststoffen 

verschillend worden vastgesteld. 

 

C. In artikel 39, derde lid, aanhef en onderdeel b, wordt “dierlijke meststoffen” 

vervangen door: dierlijke meststoffen of zuiveringsslib. 

 

D. Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel d vervalt het woord “en”. 

2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt het volgende 

onderdeel ingevoegd: 

e. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de artikelen 38, 39 of 40 

geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn; en  

 

E. In artikel 43 wordt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot 

derde tot en met vijfde lid, het volgende lid ingevoegd: 

2. De ondernemer die een of meer ondernemingen voert in het kader waarvan 

meststoffen, niet zijnde dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost of mengsels 

van zuiveringsslib en compost, worden verhandeld, meldt elk van deze 

ondernemingen afzonderlijk ter registratie aan bij Onze Minister. 

 

F. Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het derde lid, wordt na “mengsels van zuiveringsslib en compost,” ingevoegd: 

worden verhandeld. 

2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt “de hoeveelheden van de door de 

ondernemer afgeleverde meststoffen per bedrijf”, vervangen door: de 

hoeveelheden van de door de ondernemer aan handelaren in of gebruikers, van 

meststoffen, niet zijnde particulieren, afgeleverde meststoffen per onderneming 

of per bedrijf. 

3. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid, wordt 

het volgende lid ingevoegd: 

5. Indien op een onderneming meststoffen worden bewerkt of verwerkt, bevat 

de administratie tevens gegevens over: 

a. de methode van bewerking of verwerking; 

b. de hoeveelheid bewerkte of verwerkte meststoffen; 
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c. de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de tezamen met de 

meststoffen bewerkte of verwerkte stoffen; en 

d. de hoeveelheid en de samenstelling van de eindproducten van de 

bewerking of verwerking. 

 

G. Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel c vervalt het woord “en”. 

2. Aan het slot van onderdeel d wordt het leesteken punt vervangen door: ; en. 

3. Na onderdeel d wordt het volgende onderdeel toegevoegd: 

e. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de artikelen 43, 44 of 45 

geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn. 

 

H. In artikel 50, tweede lid, wordt “zuiveringsslib, compost of mengsels van 

zuiveringsslib en compost” vervangen door: zuiveringsslib, compost, mengsels van 

zuiveringsslib en compost of krachtens artikel 55, eerste lid, aangewezen overige 

organische meststoffen. 

 

I. Het opschrift van Hoofdstuk IX, paragraaf 3, komt te luiden: 

Paragraaf 3. Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost 

 

J. De artikelen 55 en 56 komen te luiden: 

Artikel 55 

1. Ter zake van het vervoer van zuiveringsslib, compost, mengsels van 

zuiveringsslib en compost en bij ministeriële regeling aangewezen overige 

organische meststoffen, wordt door de leverancier, de vervoerder en de afnemer 

gezamenlijk een vervoersbewijs opgemaakt. 

2. De leverancier draagt er zorg voor dat het vervoersbewijs overeenkomstig de 

krachtens artikel 56 gestelde regels volledig en naar waarheid wordt ingevuld en 

door de leverancier, de vervoerder en de afnemer wordt ondertekend. 

3. Het vervoersbewijs wordt bij ministeriële regeling vastgesteld en bevat  in ieder 

geval gegevens over:  

a. de leverancier, de vervoerder en de afnemer; 

b. de hoeveelheid meststoffen;  

c. de samenstelling van de meststoffen; en 

d. de soort meststoffen. 

4. De vervoerder en de afnemer bewaren een afschrift van het vervoersbewijs als 

onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32, onderscheidenlijk artikel 39. 

5. Artikel 53, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.  

6. Het vervoersbewijs wordt bij Onze Minister ingediend. 
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Artikel 56 

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over: 

a. de overige op het vervoersbewijs te vermelden gegevens; 

b. de wijze en het tijdstip waarop het vervoersbewijs door de leverancier, de 

vervoerder en de afnemer wordt opgemaakt en ondertekend; 

c. de wijze en het tijdstip waarop het vervoersbewijs wordt ingediend; en 

d. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder artikel 55 geheel of gedeeltelijk 

niet van toepassing is. 

 

K. Artikel 77 komt te luiden: 

Artikel 77 

1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, is het verhandelen van meststoffen, niet 

zijnde EG-meststoffen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de bij of 

krachtens dit besluit gestelde regels tot een bij ministeriële regeling te bepalen 

tijdstip toegestaan, voor zover ten aanzien van die meststoffen is voldaan aan de 

bij of krachtens het Meststoffenbesluit 1977 gestelde regels, zoals deze luidden 

op 31 december 2006, dan wel voor zover ten aanzien van die meststoffen 

krachtens artikel 7 van het Meststoffenbesluit 1977, zoals dat luidde op 31 

december 2006, ontheffing is verleend, mits deze meststoffen verhandeld 

worden overeenkomstig de aan de ontheffing verbonden voorschriften en 

beperkingen. 

2. Het krachtens het eerste lid te bepalen tijdstip kan voor de in dat lid te 

onderscheiden meststoffen verschillend worden vastgesteld en is gelegen in de 

periode van 1 januari 2008 tot 1 januari 2011. 

 

L. Bijlage II wordt vervangen door de bij dit besluit opgenomen bijlage A, onder 

vervanging van het opschrift «Bijlage A» door het opschrift «Bijlage II, behorende bij 

het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ». 

 

Artikel II 

Het Besluit gebruik meststoffen wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef van het eerste lid wordt de zinsnede “en wordt verstaan onder”, 

vervangen door: wordt verstaan onder zuiveringsslib, compost, zeer schone 

compost, kalkmeststoffen en overige organische meststoffen hetgeen daaronder 

wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 

en wordt verstaan onder. 

2. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden: 

c. grasland: grond die voor ten minste 50 procent is beteeld met gras dat 

blijkens het gebruik van de grond is bestemd om te worden gebruikt als 
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veevoer door beweiding van de grond met dieren of door de winning van het 

gewas voor vervoedering aan dieren;  

3. In het eerste lid, onderdeel f, onder 1°, vervalt “de Natuurbeschermingswet of”; 

4. Het eerste lid, onderdeel h, komt te luiden: 

h. stikstofkunstmest: anorganische meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste 

lid, onderdeel k, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, die meer dan vijf 

gewichtsprocenten van de droge stof aan stikstof bevatten; 

5. Onder verlettering van de onderdelen k tot en met o in m tot en met q, worden de 

volgende onderdelen ingevoegd: 

k. steekvast zuiveringsslib: zuiveringsslib dat niet verpompbaar is; 

l. vloeibaar zuiveringsslib: zuiveringsslib dat verpompbaar is;  

6. In onderdeel n (nieuw) wordt “bijlage II” vervangen door: bijlage I; 

7. In onderdeel p (nieuw) wordt “bijlage III” vervangen door: bijlage II; 

8. Onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid worden de volgende leden 

ingevoegd: 

2. Voor de toepassing van de artikelen 1b, derde lid, en 1e, derde lid, is de 

situatie op 15 mei van het jaar waarin zuiveringsslib, compost of overige 

organische meststoffen worden gebruikt, bepalend voor de vraag of sprake is 

van bouwland of grasland, met dien verstande dat indien op 15 mei van het 

desbetreffende jaar landbouwgrond niet wordt beteeld, deze grond wordt 

aangemerkt als bouwland, tenzij de grond het gehele jaar niet wordt beteeld, 

in welk geval de grond wordt aangemerkt als overige grond. 

3. Voor de toepassing van artikel 4b wordt onder grasland verstaan: grond die 

voor ten minste 50 procent uit gras bestaat dat is of wordt gebruikt voor 

beweiding met dieren of voor de winning van het gewas voor vervoedering 

aan dieren. 

 

B. Na artikel 1 wordt het volgende artikel ingevoegd: 

 

Artikel 1a 

1. Het verboden meststoffen te gebruiken. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien de meststoffen voldoen aan 

de bij of krachtens hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet 

gestelde eisen en indien het gebruik plaatsvindt overeenkomstig de 

gebruiksaanwijzing, waarvan de meststoffen ingevolge artikel 19, vierde lid, van 

het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn voorzien. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van compost die 

door degene die de compost gebruikt, zelf is vervaardigd uit uitsluitend op zijn 

landbouwbedrijf of uit zijn particuliere huishouding vrijgekomen organische 

afvalstoffen. 



 13 

 

C. Na artikel 1a (nieuw) wordt de volgende paragraaf ingevoegd: 

§ 1a. Gebruik van zuiveringsslib, compost en overige organische meststoffen 

 

Artikel 1b  

1. Het is verboden zuiveringsslib en overige organische meststoffen te gebruiken. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van overige 

organische meststoffen op landbouwgrond. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van zuiveringsslib 

op percelen landbouwgrond waarvan overeenkomstig de krachtens artikel 1c 

gestelde regels is vastgesteld dat een of meer van de in de bodem aanwezige 

stoffen de in bijlage III opgenomen toetsingswaarden niet overschrijden, en voor 

zover: 

a. indien het vloeibaar zuiveringslib betreft, de gebruikte hoeveelheid niet groter 

is dan: 

i. twee ton droge stof per hectare per jaar op bouwland; of 

ii. één ton droge stof per hectare per jaar op grasland; of 

b. indien het steekvast zuiveringslib betreft, de gebruikte hoeveelheid niet groter 

is dan: 

i. vier ton droge stof per hectare per twee jaren op bouwland; of 

ii. twee ton droge stof per hectare per twee jaren op graslan d. 

4. Gedurende de in het derde lid bedoelde perioden blijft het grondgebruik voor het 

desbetreffende aantal hectaren ongewijzigd. 

5. In zoverre in afwijking van het derde lid geldt het in het eerste lid gestelde verbod 

niet voor het gebruik van zuiveringsslib op percelen landbouwgrond waarvan 

overeenkomstig de krachtens artikel 16 van het Besluit kwaliteit en gebruik 

overige organische meststoffen gestelde regels, zoals deze luidden op 31 

december 2006, is vastgesteld dat een of meer van de in de bodem aanwezige 

stoffen de in bijlage III opgenomen toetsingswaarden niet overschrijden. 

 

Artikel 1c  

1. Voordat op landbouwgrond zuiveringsslib wordt gebruikt, wordt de bodem 

bemonsterd en geanalyseerd. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden inzake de in het eerste lid 

bedoelde bemonstering en analyse, die onder meer betrekking kunnen hebben 

op de methode van bemonstering en analyse, de aan de instanties die de 

bemonstering en analyse dienen uit te voeren te stellen eisen, alsmede het 

bewaren en overleggen van de analyseresultaten. 

 

Artikel 1d 
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Het is verboden zuiveringsslib en overige organische meststoffen of een mengsel 

met deze meststoffen te gebruiken:  

a. op weideland: gedurende de periode van beweiding;  

b. op grond die wordt gebruikt voor de teelt van voedergewassen: minder dan drie 

weken voor de oogst;  

c. op grond die wordt gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met uitzondering van 

fruitbomen: gedurende de groeiperiode van de groente onderscheidenlijk het 

fruit;  

d. op grond die is bestemd voor de teelt van groenten of vruchten, die gewoonlijk in 

rechtstreeks contact met de bodem staan en rauw worden geconsumeerd: 

minder dan 10 maanden voor de oogst alsmede tijdens de oogst. 

 

Artikel 1e  

1. Het is verboden compost te gebruiken. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van zeer schone 

compost of voor het gebruik van compost die door de degene die de compost 

gebruikt, zelf is vervaardigd uit uitsluitend op zijn landbouwbedrijf of uit zijn 

particuliere huishouding vrijgekomen organische afvalstoffen. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van compost op 

landbouwgrond en op overige grond voor zover de gebruikte hoeveelheid 

compost niet groter is dan: 

a. zes ton droge stof per hectare per jaar dan wel twaalf ton droge stof per 

hectare per twee jaren dan wel 30 ton droge stof per hectare per vijf jaren op 

bouwland of overige grond; of 

b. drie ton droge stof per hectare per jaar dan wel zes ton droge stof per hectare 

per twee jaren dan wel vijftien ton droge stof per hectare per vijf jaren op 

grasland. 

4. Gedurende de in het derde lid bedoelde perioden blijft het grondgebruik voor de 

desbetreffende hectaren ongewijzigd. 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het gebruik van compost op 

natuurterrein waarop een beheer wordt gevoerd, indien aan het beheer 

beperkingen zijn verbonden ten aanzien van de gebruikte hoeveelheid compost 

en het gebruik daarmee in overeenstemming is. 

6. Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet voor het gebruik van compost op 

natuurterrein, indien op dat terrein geen beheer wordt gevoerd waaraan 

beperkingen ten aanzien van de gebruikte hoeveelheid compost zijn verbonden 

en ten minste aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. het totaal van de gebruikte hoeveelheid compost en dierlijke meststoffen, 

uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, is niet groter dan 20 kilogram fosfaat per 

hectare per jaar; 
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b. het natuurterrein is grasland en het totaal van de daarop gebruikte 

hoeveelheid compost en dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen 

fosfaat en stikstof, is niet groter dan 70 kilogram fosfaat, onderscheidenlijk 

170 kilogram stikstof per hectare per jaar. 

 

Artikel 1f 

1. In afwijking van artikel 1e, derde lid, is het toegestaan op overige grond compost 

te gebruiken bij wijze van eenmalige gift in een hoeveelheid van ten hoogste 200 

ton droge stof per hectare, indien voorafgaande aan het gebruik een melding 

daarvan aan Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 

plaatsgevonden. 

2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat:  

a. naam en adres van de gebruiker;  

b. een kadastrale of topografische aanduiding van het desbetreffende perceel 

alsmede een opgave van de oppervlakte van de locatie; 

c. naam en adres van de leverancier van het product; en 

d. de te gebruiken hoeveelheid.  

3. Met het in het eerste lid bedoelde gebruik mag eerst worden aangevangen, zodra 

een bevestiging van ontvangst van de melding door de gebruiker is ontvangen. 

 

D. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het derde lid, onderdeel a, wordt “de gebruikte hoeveelheid dierlijke 

meststoffen” vervangen door: het totaal van de gebruikte hoeveelheid dierlijke 

meststoffen en compost. 

2. In het derde lid, onderdeel b, wordt “de daarop gebruikte hoeveelheid dierlijke 

meststoffen”vervangen door: het totaal van de daarop gebruikte hoeveelheid 

dierlijke meststoffen en compost. 

 

E. Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden: 

§ 3 Gebruik van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost en 

overige organische meststoffen 

 

F. In artikel 3, eerste lid, wordt “dierlijke meststoffen of stikstofkunstmest” vervangen 

door: dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib of een mengsel met 

deze meststoffen. 

 

G. In de artikelen 3a, 3b, eerste lid, 6, 6a, eerste lid, en 6d wordt “dierlijke meststoffen 

of stikstofkunstmest” telkens vervangen door: dierlijke meststoffen, 

stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een 

mengsel met deze meststoffen. 
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H. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:  

1. In het eerste lid wordt “dierlijke meststoffen” vervangen door: dierlijke 

meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen. 

2. In het derde lid wordt “vaste dierlijke meststoffen” vervangen door: vaste dierlijke 

meststoffen onderscheidenlijk steekvast zuiveringsslib. 

3. In het vierde en vijfde lid wordt “drijfmest” telkens vervan gen door: drijfmest 

onderscheidenlijk vloeibaar zuiveringsslib. 

 

I. Artikel 4b wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt “de teelt van een gewas, genoemd in bijlage I,” vervangen 

door: de teelt van een bij ministeriële regeling aangewezen relatief 

stikstofbehoeftig gewas. 

2. In het derde lid wordt “meststoffen” vervangen door “stikstofhoudende 

meststoffen” en vervalt de zinsnede beginnend met ", dan wel door een 

vergelijkbare instelling " en eindigend met "wordt nagestreefd". 

 

J. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “dierlijke meststoffen” vervangen door: dierlijke 

meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel met deze meststoffen. 

2. In het derde lid wordt “vaste dierlijke meststoffen” vervangen door: vaste dierlijke 

meststoffen onderscheidenlijk steekvast zuiveringsslib. 

 

K. In artikel 6b, eerste lid, wordt “dierlijke meststoffen” vervangen door: dierlijke 

meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen of een 

mengsel met deze meststoffen. 

 

L. In artikel 8, eerste lid, wordt  “ ten behoeve van experimenten met het gebruik van 

dierlijke meststoffen op bouwland, braakland of niet-beteelde grond, gelegen op 

zand- of lössgrond” vervangen door: ten behoeve van experimenten met het gebruik 

van dierlijke meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond, gelegen op zand- of 

lössgrond, of ten behoeve van experimenten met het gebruik van compost, 

zuiveringsslib of overige organische meststoffen op bouwland, gelegen op zand- of 

lössgrond. 

 

M. In artikel 8a, eerste lid, wordt “gras, winterogge, bladkool of bladrammenas” 

vervangen door: een bij ministeriële regeling aangewezen gewas. 

 

N. Artikel 9 komt te luiden: 

Artikel 9 
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Met een laboratorium als bedoeld in artikel 4b, derde lid, wordt gelijk gesteld een 

vergelijkbare instelling, gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan 

wel in een andere staat die partij is bij een daartoe strekkend Verdrag dat Nederland 

bindt, die een verklaring verstrekt op basis van onderzoekingen die voldoen aan een 

kwaliteitsborgingniveau dat tenminste gelijkw aardig is aan het niveau dat met de 

nationale onderzoekingen wordt nagestreefd. 

 

O. Bijlage I vervalt. 

 

P. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het opschrift wordt vervangen door: Bijlage I, behorende bij het Besluit gebruik 

meststoffen. 

2. In het eerste tot en met het vierde onderdeel wordt “dierlijke meststoffen” telkens 

vervangen door “dierlijke meststoffen of zuiveringsslib” en wordt “de mest” 

telkens vervangen door: de mest of het slib. 

3. Het vierde onderdeel wordt als volgt gewijzigd: 

a. De aanhef van subonderdeel a komt te luiden: 

a. Bij het emissiearm aanwenden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib 

wordt na 31 december 2007 de mest of het slib: 

b. In subonderdeel b wordt “vaste mest” vervangen door: vaste mest of 

steekvast zuiveringsslib. 

 

Q. Het opschrift van Bijlage III wordt vervangen door: Bijlage II, behorende bij het 

Besluit gebruik meststoffen. 

 

R. Na Bijlage II (nieuw) wordt de bij dit besluit opgenomen Bijlage B ingevoegd, onder 

vervanging van het opschrift «Bijlage B» door het opschrift «Bijlage III, behorende bij 

het Besluit gebruik meststoffen». 

 

S. Bijlage IV vervalt. 

 

ARTIKEL III 

Het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen wordt ingetrokken. 

 

Artikel IV 

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.  

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 
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DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,  

RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, 
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Bijlage A 

 

Tabel 1  maximale waarden voor zware metalen in meststoffen per kilogram van het betreffende 
waardegevende bestanddeel.  

 

zware metalen 

 

Kwaliteitsnorm in mg per kg van het betreffende waardegevende 

bestanddeel 

 fosfaat  stikstof kalium neutraliserende 

waarde  

organische 

stof  

Cd (Cadmium)  

Cr (Chroom)  

Cu (Koper) 

Hg (Kwik) 

Ni (Nikkel)  

Pb (Lood) 

Zn (Zink) 

As (Arseen) 

  31,3 

 1875 

 1875 

    18,8 

   750 

 2500 

 7500 

375 

25 

1500 

1500 

15 

600 

2000 

6000 

300 

16,7 

1000 

1000 

10 

400 

1333 

4000 

200 

6,3 

375 

375 

3,8 

150 

500 

1500 

75 

0,8 

50 

50 

0,5 

20 

67 

200 

10 

 
Tabel 2  maximale waarden voor zware metalen in zuiveringsslib per kilogram droge stof (ds).  

 

zware metalen in mg per kg  

Cd (Cadmium)  1,25 mg/kg ds   

Cr (Chroom)  75 mg/kg ds  

Cu (Koper)  75 mg/kg ds  

Hg (Kwik)  0,75 mg/kg ds  

Ni (Nikkel)  30 mg/kg ds  

Pb (Lood)  100 mg/kg ds  

Zn (Zink)  300 mg/kg ds  

As (Arseen)  15 mg/kg ds  
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Tabel 3  maximale waarden voor zware metalen in compost per kilogram droge stof (ds). 
 
 

zware metalen in mg per kg  

Cd (Cadmium)  1 mg/kg ds  

Cr (Chroom)  50 mg/kg ds  

Cu (Koper)  90 mg/kg ds  

Hg (Kwik)  0,3 mg/kg ds  

Ni (Nikkel)  20 mg/kg ds  

Pb (Lood)  100 mg/kg ds  

Zn (Zink)  290 mg/kg ds  

As (Arseen)  15 mg/kg ds  

 
 
Tabel 4  maximale waarden voor zware metalen in zeer schone compost per kilogram droge stof 

(ds). 
 
 

zware metalen in mg per kg  

Cd (Cadmium)  0,7 mg/kg ds  

Cr (Chroom)  50 mg/kg ds  

Cu (Koper)  40 mg/kg ds  

Hg (Kwik)  0,2 mg/kg ds  

Ni (Nikkel)  10 mg/kg ds  

Pb (Lood)  65 mg/kg ds  

Zn (Zink)  110 mg/kg ds  

As (Arseen)  5 mg/kg ds  
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Tabel 5  Maximaal toegestane bodembelasting en de daaruit berekende kwaliteitsnorm per 
kilogram van het betreffende waardegevende bestanddeel voor organische microverontreinigingen. 
 

 Maximaal 

toegestane 

bodem-

belasting 

(g/ha/jr) 

Kwaliteitsnorm  

(toetsnormen in mg per kg van het betreffende waardegevende bestanddeel) 

  fosfaat stikstof kali   neutraliserende 

waarde  

organische stof  

Σ PCDD/PCDF  

α-HCH 

β-HCH 

γ-HCH (lindaan) 

HCB 

Aldrin 

Dieldrin 

Σ aldrin/dieldrin 

Endrin 

Isodrin 

S endrin/isodrin 
S DDT + DDD + DDE 
PCB-28 

PCB-52 

PCB-101 

PCB-118 

PCB-138 

PCB-153 

PCB-180 

Σ 6-PCB (excl. PCB-118) 

Naftaleen 

Fenanthreen 

Antraceen 

Fluoranteen 

Benzo(a)antraceen 

Chryseen 

Benzo(k)fluoranteen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen 

Σ 10-PAK 

Minerale olie 

0,00152 

24,8 

0,96 

0,096 

3,12 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

0,56 

1,84 

1,48 

1,48 

6 

6 

6 

6 

6 

30 

48 

60 

48 

14,8 

18,4 

18,4 

21,6 

23,2 

16,8 

18,8 

920 

74800 

0,019 

310 

12 

1,2 

31 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

23 

18,5 

18,5 

75 

75 

75 

75 

75 

375 

600 

750 

600 

185 

230 

230 

270 

290 

210 

235 

11500 

935000 

0,015 

248 

9,6 

0,96 

31,2 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

18,4 

14,8 

14,8 

60 

60 

60 

60 

60 

300 

480 

600 

480 

148 

184 

184 

216 

232 

168 

188 

9200 

748000 

0,010 

165 

6,4 

0,64 

20,8 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

12,3 

9,9 

9,9 

40 

40 

40 

40 

40 

200 

240 

400 

320 

98 

123 

123 

144 

155 

112 

125 

6133 

498668 

0,0038 

62 

2,4 

0,24 

7,8 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

4,6 

3,7 

3,7 

15 

15 

15 

15 

15 

75 

120 

150 

120 

37 

46 

46 

54 

58 

42 

47 

2300 

187000 

0,00051 

8,3 

0,32 

0,032 

1,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,6 

0,48 

0,48 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

16 

20 

16 

4,9 

6,1 

6,1 

7,2 

7,7 

5,6 

6,3 

307 

24933 
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Bijlage B  
 
 
Toetsingswaarden voor de bodem bij het gebruik van zuiveringsslib of compost 

 

 

Cd (Cadmium)  ten hoogste 0,4 + 0,007 (L + 3H) mg/kg ds  

Cr (Chroom)  ten hoogste 50 + 2 L mg/kg ds  

Cu (Koper) ten hoogste 15 + 0,6 (L + H) mg/kg ds  

Hg (Kwik) ten hoogste 0,2 + 0,0017 (2 L + H) mg/kg ds  

Ni (Nikkel)  ten hoogste 10 + L mg/kg ds  

Pb (Lood) ten hoogste 50 + L + H mg/kg ds  

Zn (Zink) ten hoogste 50 + 1,5 (2 L + H) mg/kg ds  

As (Arseen)  ten hoogste 15 + 0,4 (L + H) mg/kg ds 
L = % Lutum  

H = % organische stof 
  

 


