Regels

Voor handel en vervoer van zuiveringsslib
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Regels voor handel en vervoer van
zuiveringsslib
Wat is zuiveringsslib?
Zuiveringsslib is slib uit een installatie voor de zuivering van
huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater, of ander
afvalwater van soortgelijke samenstelling. Zuiveringsslib
kan ook slib zijn uit septictanks en andere installaties voor
de verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater, met
uitzondering van vet- en zandvangers.
Om zuiveringsslib te mogen verhandelen moet u voldoen aan
algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen.
Daarnaast moet de producent of leverancier geregistreerd
staan bij Dienst Regelingen.
Algemene eisen
• Het zuiveringsslib verkeert in een voor de praktijk bruikbare
toestand en is gelijkmatig van samenstelling.
• Zuiveringsslib levert voedsel voor planten of delen van planten
in de vorm van primaire, secundaire of micronutriënten,
organische stof en neutraliserende waarde en oefent de
werking waarvoor de meststof hoofdzakelijk bedoeld is,
doeltreffend uit.
• Het zuiveringsslib heeft onder normale
gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de
gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.
• Het mengen van zuiveringsslib met andere meststoffen is niet
toegestaan.
Landbouwkundige eis
• Zuiveringsslib bevat minimaal 50% organische stof van de
droge stof of heeft een neutraliserende waarde van ten minste
25 op basis van droge stof.

Milieueisen
• Zuiveringsslib is biologisch, chemisch of thermisch, door
langdurige opslag, of volgens enig ander geschikt procédé
behandeld. Door deze behandeling sterft het grootste deel
van de pathogene organismen af die in het zuiveringsslib
aanwezig zijn.
• Zuiveringsslib overschrijdt de maximale waarde aan zware
metalen niet.
• Kijk voor de maximale waarden op www.minlnv.nl/loket.
Etiketteringseisen
De leverancier, de vervoerder en de afnemer maken voor
het vervoer van zuiveringsslib samen een ‘Vervoersbewijs
Zuiveringsslib en Compost’ (VZC) op. Als vervoerder van
zuiveringsslib moet u gegevens van dit vervoersbewijs
elektronisch insturen.
Registratie
Als producent of leverancier van alleen zuiveringsslib moet
u bij Dienst Regelingen als ‘overige leverancier of afnemer’
geregistreerd staan. Bent u naast producent of leverancier in
zuiveringsslib ook leverancier van dierlijke mest, dan moet u bij
Dienst Regelingen geregistreerd staan als intermediair. U kunt
zich eenmalig laten registreren door te bellen met Het LNVLoket. Bent u al geregistreerd bij Dienst Regelingen, dan hoeft u
niets te doen.
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. Zie voor meer informatie de
brochure ‘Vervoeren van zuiveringsslib en compost’ en de folder
‘Regels voor het gebruik van zuiveringsslib’.
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