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Regels voor afvalstoffen als meststoffen
Bijlage: ’Aa’
Verhandelen
Als regel geldt dat u afval- of reststoffen niet als meststoffen
mag verhandelen. Een uitzondering geldt voor stoffen
waartegen geen milieukundige of landbouwkundige bezwaren
zijn. Deze aangewezen stoffen staan in de bijlage bij de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
Toevoegen van een afval- of reststof
U kunt de minister verzoeken een afval- of een reststof toe
te voegen aan deze bijlage. U stuurt hiervoor een schriftelijk
verzoek naar Dienst Regelingen. Op www.minlnv.nl/loket leest
u precies hoe u een verzoek kunt insturen. Dienst Regelingen
stuurt uw verzoek naar de Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet (CDM). Deze commissie beoordeelt aan de
hand van een protocol de landbouw- en milieukundige waarde.
Het protocol vindt u op www.minlnv.nl/loket. U gebruikt dit
protocol wanneer u een verzoek wilt indienen om een product
op de bijlage te laten plaatsen. De minister neemt het besluit
over het wel of niet plaatsen van een afval- of reststof op de
bijlage. Als de minister een besluit neemt, kunt u daar - omdat
het gaat om het wijzigen van een algemeen verbindend
voorschrift - geen bezwaar tegen maken.

Bestaande ontheffingen
De bestaande ontheffingen voor afval- of reststoffen die op
grond van de Meststoffenwet 1947 nog verhandeld mochten
worden, vervallen door de nieuwe regelgeving. Voor deze
ontheffingen geldt een overgangsperiode van twee jaar. In deze
overgangsperiode toetst de CDM afvalstoffen die als meststof
op basis van een ontheffing verhandeld mochten worden. Ook
toetst de CDM afvalstoffen die op de lijst van meststoffen staan.
U mag de stoffen die niet door de landbouw- en milieukundige
toets komen, na die twee jaar niet meer als meststof
verhandelen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bel dan met Het LNV-Loket:
0800 – 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). Of
kijk op www.minlnv.nl/loket.
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