BOOM geveld

Gewijzigde wetgeving    meststoffen
veranderd; belangrijk punt daarbij is dat het bekende Besluit kwaliteit en gebruik

welke rol u als bedrijf op welk moment
speelt; als producent of leverancier van
compost.

levering aan particulieren van partijen
van maximaal 1 ton, hoeft geen VZC
ingevuld te worden.

Overige Organische Meststoffen (BOOM) overgeheveld is naar de Meststoffenwet en het

Compost

Kwaliteit: De verantwoordelijkheid voor
het voldoen aan de kwaliteitseisen ligt bij
de producent en de ondernemer die de
meststoffen verhandelt. Zij moeten
kunnen aantonen dat er meststoffen
verhandeld worden die voldoen aan de
eisen.
Gehalten van stikstof en fosfaat en
drogestof moeten per partij van maximaal
2000 ton of eenmaal per maand (continu
proces) worden vastgesteld. De analyse
resultaten moeten door een geaccrediteerd
laboratorium elektronisch worden
doorgegeven aan Dienst Regelingen.
Periodiek moet bemonstering plaatsvinden
op zware metalen; de frequentie mag zelf
bepaald worden, maar de compost moet
altijd voldoen aan de kwaliteitseisen. De
gegevens moeten eenmaal per jaar worden
doorgegeven aan Dienst Regelingen die
dit registreert en vastlegt in het elektro
nisch dossier.

Besluit Gebruik Meststoffen (BGM). In dit artikel worden de belangrijkste aandachtspunten
voor de groene sector en vooral voor compost, benoemd en toegelicht.

I
o r g a n i s at i e

n de Meststoffenwet wordt onder
scheid gemaakt tussen organische en
anorganische meststoffen. Met het
ingaan van de wijzigingen zijn voor de
(meeste) meststoffen generieke voorschriften
opgesteld. Dit zijn algemene eisen,

milieueisen, verpakkingseisen en etiket
teringseisen. Per meststof is door Dienst
Regelingen van het Ministerie van
Landbouw informatie opgesteld over
handel, vervoer en gebruik van meststoffen.
Daarom is het belangrijk om te weten

Compost valt onder de organische
meststoffen; de belangrijkste kenmerken
van het product ‘compost’ zijn de
volgende:
compost heeft onder normale
gebruikersomstandigheden geen
schadelijke gevolgen voor de gezond
heid van mens, dier of plant, of voor
het milieu;
in compost zitten geen dierlijke
meststoffen;
compost is zo stabiel dat daarin
alleen nog een langzame afbraak van
humeuze verbindingen plaatsvindt
(versnipperd groenafval is dus niet
direct compost);
compost bevat minimaal 10%
organische stof van de drogestof;
compost bevat geen biologisch
afbreekbare delen met een diameter
groter dan 50 mm en niet meer dan
0,5% bodemvreemde, niet-biologisch
afbreekbare delen;
er gelden maximale waarden voor
gehalten aan zware metalen die niet
overschreden mogen worden; zie
daarvoor www.minlnv.nl/loket.
Voor compost gelden geen doserings
normen meer, maar de beperking van de
toepassing van compost wordt nu bepaald
door de zogenoemde gebruiksnormen.
Voor de toepassing van compost moet
tevens rekening gehouden worden met
uitrijdregels.
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Overige eisen

Vervoer: de leverancier, de vervoerder en
de afnemer moeten bij vervoer samen het
VZC (Vervoersbewijs Zuiveringsslib en
Compost) opstellen. De verantwoordelijk
vervoerder van de compost moet de
gegevens van dit formulier elektronisch
insturen aan Dienst Regelingen. Het
ingevulde VZC moet altijd op het
transportvoertuig aanwezig zijn. Bij
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Registratie: Bedrijven die meststoffen
verhandelen moeten geregistreerd staan
bij Dienst Regelingen als “overige
leverancier of afnemer”. Onder verhande
len wordt verstaan “het afleveren van
meststoffen aan handelaren in, of
gebruikers van meststoffen en het in
voorraad hebben, aanbieden of vervoeren
van meststoffen.”. Hoveniers die alleen
meststoffen leveren aan afnemers die
NIET in meststoffen handelen, zijn
hiervan uitgesloten. Als er wordt gevraagd
om uw relatienummer, kunt u in dit geval
aangeven dat code ‘47, afvoer naar
tuincentrum of hovenier’ van toepassing is.
Administratie: alle bedrijven die mest
stoffen verhandelen moeten een inzich
telijke administratie bijhouden. Daarin
moet duidelijk zijn hoeveel en welke
meststoffen zijn aan- en afgevoerd,
wanneer dit is gebeurd en van wie
is ontvangen en aan wie geleverd is.

De analyse resultaten en VZC behoren
ook tot deze administratie. De bewijs
stukken (zoals weegbonnen, facturen,
jaaroverzichten) moeten 5 jaar bewaard
worden.

Besluit Bodemkwaliteit

In het oude BOOM, was naast de termen
compost en zuiveringsslib, ook sprake van
‘zwarte’ grond ; met het vervallen van
BOOM, is ook de term zwarte grond
vervallen. Een product dat niet meer
voldoet aan de eis van 10% organische
stof van het percentage drogestof, heet nu
grond. Grond moet voldoen aan de eisen
vanuit het Besluit Bodemkwaliteit dat per
1 juli a.s. van kracht wordt.

www.hetlnvloket.nl

Via www.hetlnvloket.nl is een groot
aantal folders en documenten te down
loaden met inhoudelijke informatie over
de nieuwe regelgeving. Onder het kopje
Mest > Vervoer, opslag en handel meststoffen
> Vervoer en handel van meststoffen anders
dan dierlijke meststoffen staan de zaken
opgesomd die betrekking hebben op
compost. Met name de brochure
Vervoeren van zuiveringsslib en compost
behandelt de belangrijkste wijzigingen en
aandachtspunten.

Registratie als intermediar

Bedrijven die ook dierlijke mest verhan
delen, moeten WEL geregistreerd staan
als intermediair. Om als bedrijf geregi
streerd te worden, kan telefonisch contact
opgenomen worden met het LNV-loket
via 0800-223322. Het Vervoersbewijs
Zuiveringsslib en Compost (VZC) is
ook via dit telefoonnummer te bestellen.
In veel gevallen zult u optreden als afnemer,
leverancier en soms als vervoerder van de
meststoffen. De composteerder is bijna
altijd producent, leverancier en vervoerder.
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o r g a n i s at i e

Vanaf 1 januari 2008 zijn de regels voor handel, vervoer en gebruik van meststoffen
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