
 

Meststoffenwet 
Geldend van 20-02-2020 t/m heden 

Hoofdstuk I. Algemeen 

Artikel 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

c. dierlijke meststoffen: uitwerpselen van voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden dieren, 
daaronder begrepen de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van deze dieren 
en mengsels van strooisel met de uitwerpselen, alsook producten daarvan; 

d. meststoffen: dierlijke meststoffen, ongeacht hun bestemming, en producten die zijn bestemd 
om: 
1°. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk 

bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als 
zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken 
als voedingsbodem voor planten; 

2°. te worden gebruikt als groeimedium; 
3°. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze 

producten niet reeds zijn begrepen onder 1° of 2°; 

 

Hoofdstuk III. Gebruiksnormen 

Artikel 7 

Het is verboden in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen. 

Artikel 8 

Het in artikel 7 gestelde verbod geldt niet indien de op of in de landbouwgrond gebrachte hoeveelheid 
meststoffen in het desbetreffende jaar geen van de volgende normen overschrijdt: 

a. de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen; 
b. de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen; 
c. de fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen. 

 
Artikel 9 

1. De gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 8, onderdeel a, is 170 kilogram 
stikstof per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond. 

2. Bij ministeriële regeling kan een hogere gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen worden 
vastgesteld, die van toepassing is in de gevallen en onder de voorwaarden en beperkingen, 
bepaald bij de regeling. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor de bij of krachtens die maatregel 
aangegeven gevallen en onder de bij of krachtens die maatregel vastgestelde voorwaarden en 
beperkingen een lagere gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen worden vastgesteld of kan de 
gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen op nul worden gesteld voor zover dit naar het oordeel van 
Onze Minister noodzakelijk is om waterverontreiniging door stikstof uit meststoffen te verminderen 
en verdere verontreiniging te voorkomen. Dit is in het bijzonder het geval als bij het achterwege 
blijven van deze maatregel de hoeveelheid van 11,3 milligram stikstof per liter in zoet 
oppervlaktewater of van 50 milligram nitraat per liter in grondwater dreigt te worden overschreden 
of een betekenisvolle bijdrage aan de eutrofiëring van natuurlijke zoetwatermeren, andere 
zoetwatermassa’s, estuaria, kustwateren of zeewater mag worden verwacht.  



Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 
Geldend van 01-08-2020 t/m heden 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

Artikel 1 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

* mineralenconcentraat: door middel van ultrafiltratie of gelijkwaardige industriële technieken, 
gevolgd door omgekeerde osmose uit dierlijke meststoffen als eindproduct vervaardigd 
concentraat; 

 
 
Artikel 35 

§ 5. Tijdelijke vrijstelling mineralenconcentraat 

Artikel 35a 

1. In de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021 vindt een onderzoek plaats naar de 
landbouwkundige en milieukundige effecten met betrekking tot de productie, de afzet en het 
gebruik van mineralenconcentraat. 

2. Aan het onderzoek kan worden deelgenomen door ten hoogste tien producenten van 
mineralenconcentraat. 

3. Een producent van mineralenconcentraat die wil deelnemen aan het onderzoek kan zich hiertoe, 
onder vermelding van het door de minister ter identificatie van het bedrijf of de onderneming van 
de producent verstrekte relatienummer, vanaf 1 januari 2015 aanmelden bij de minister. 

4. [Vervallen.] 

5. Bij de aanmelding overlegt de producent gegevens over: 

a. de naam, het correspondentie- en e-mailadres van de contactpersoon; 
b. het adres van de bedrijfsgebouwen waar mineralenconcentraat wordt geproduceerd; 
c. de kadastrale aanduiding van de onderscheiden locaties van de tot het bedrijf behorende 

opslagruimten voor mineralenconcentraat, dan wel, ingeval de producent een intermediair is, 
het registratienummer van de opslagruimte voor mineralenconcentraat, bedoeld in artikel 49. 

 
6. Bij de aanmelding overlegt de producent voorts: 

a. een beschrijving van de installatie, waaruit blijkt dat deze tenminste een omgekeerde 
osmosestap omvat; 

b. een beschrijving van de mestsoorten die worden behandeld, de hoeveelheden daarvan 
uitgedrukt in tonnen en in kilogrammen stikstof en fosfaat per jaar, en de hoeveelheid, de aard 
en de samenstelling van de eventueel tezamen met de dierlijke meststoffen behandelde 
stoffen; 

c. een beschrijving van het productieproces, waaronder de gebruikte technieken, de volgorde 
waarin deze worden toegepast en de capaciteit per uur van de desbetreffende apparatuur en 
de wijze waarop de omvang van de productie wordt gemonitord; 

d. een beschrijving van de eindproducten van het productieproces, de hoeveelheden daarvan, 
uitgedrukt in tonnen per jaar, en de verwachte samenstelling daarvan, onderscheiden naar de 
verschillende eindproducten; 

e. een analyse waaruit blijkt dat aan de kwaliteitseisen voor het product mineralenconcentraat 
kan worden voldaan. De kwaliteitseisen zijn de volgende: 
1°. minimale gehalte aan NH4-N is 90 procent; 



2°. verhouding stikstof-fosfaat is minimaal 15, en 
3°. geleidbaarheid van het product uitgedrukt als EC is minimaal 50; 

f. een opgave van de maximale behandelingscapaciteit van de installatie in tonnen per jaar. 
 
7. Voor zover de in het zesde lid bedoelde beschrijvingen zijn verstrekt op grond van de wet en niet 

zijn gewijzigd, behoeven deze niet opnieuw te worden verstrekt. 

Artikel 35b 

1. De minister wijst een producent van mineralenconcentraat aan als deelnemer indien: 

a. de producent zich overeenkomstig artikel 35a, derde tot en met zevende lid, heeft aangemeld; 
b. de producent de volledige zeggenschap over de gehele installatie en het productieproces 

heeft; 
c. de bedrijfsgebouwen waar het mineralenconcentraat wordt geproduceerd, behoren tot het 

bedrijf of de onderneming van de producent; 
d. de installatie volledig operationeel is; 
e. de producent daadwerkelijk mineralenconcentraat produceert, overeenkomstig de 

beschrijvingen, bedoeld in artikel 35a, zesde lid. 
 
2. De minister kan aan de aanwijzing nadere voorschriften verbinden. De aan de aanwijzing 

verbonden voorschriften kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken. 

Artikel 35c 

Indien meer dan tien producenten, bedoeld in artikel 35a, derde lid, voldoen aan de voorwaarden, 
bedoeld in artikel 35b, eerste lid, wijst de minister ten hoogste tien producenten aan. De aanwijzing 
geschiedt op volgorde van aanmelding. 

Artikel 35d 

1. Een aangewezen producent verleent indien door of namens de minister daartoe verzocht alle 
noodzakelijke medewerking aan het in artikel 35a, eerste lid, bedoelde onderzoek. 

2. Een aangewezen producent produceert overeenkomstig de op grond van artikel 35a, vijfde tot en 
met zevende lid, overgelegde gegevens en beschrijvingen. 

3. De aangewezen producent meldt de wijzigingen in de gegevens, bedoeld in artikel 35a, vijfde lid, 
binnen 30 dagen aan de minister. 

4. Wijzigingen in de elementen, bedoeld in artikel 35a, zesde lid, vinden niet plaats dan na 
instemming van de minister. 

5. De aangewezen producent draagt er zorg voor dat op het vervoersbewijs dierlijke mest uitsluitend 
de in bijlage I voor mineralenconcentraat opgenomen mestcode wordt vermeld, indien het 
mineralenconcentraat is vervaardigd overeenkomstig de op grond van artikel 35a, zesde lid, 
overgelegde beschrijving van het productieproces, en indien het mineralenconcentraat wordt 
afgevoerd naar een gebruiker waarmee hij een overeenkomst tot afname van het 
mineralenconcentraat heeft gesloten. 

6. Het gewicht van en het stikstofgehalte en het fosfaatgehalte in de van het bedrijf of van de 
onderneming van de producent afgevoerde hoeveelheid mineralenconcentraat wordt bepaald door 
middel van weging met behulp van een weegwerktuig onderscheidenlijk door middel van analyse 
van een uit de desbetreffende hoeveelheid genomen monster. Het nemen van dit monster en de 
analyse van dit monster geschieden overeenkomstig de artikelen 78 tot en met 81. 

7. Ingeval de aangewezen producent een intermediair is, heeft de in artikel 14, eerste lid, van de 
Meststoffenwet bedoelde verantwoording betrekking op zowel de hoeveelheid fosfaat als de 
hoeveelheid stikstof. 



8. Indien de aangewezen producent niet voldoet aan dit artikel of aan de ingevolge artikel 35b, 
tweede lid, gestelde voorschriften, kan de minister de aanwijzing als deelnemer voor een bepaalde 
periode schorsen of intrekken. 

Artikel 35e 

De landbouwer die op zijn bedrijf mineralenconcentraat gebruikt, is voor wat betreft het gebruik van 
het mineralenconcentraat, voor de jaren 2009 tot en met 2021 vrijgesteld van artikel 7 van de wet, 
voor zover het gebruik van de totale hoeveelheid meststoffen op zijn bedrijf de stikstofgebruiksnorm, 
bedoeld in artikel 8, onderdeel b, van de wet, en de fosfaatgebruiksnorm, bedoeld in artikel 8, 
onderdeel c, van de wet, niet overschrijdt, en indien is voldaan aan elk van de voorwaarden, bedoeld 
in artikel 35f. 

Artikel 35f 

1. De landbouwer heeft met een overeenkomstig artikel 35b aangewezen producent van 
mineralenconcentraat een schriftelijke overeenkomst gesloten tot afname van het 
mineralenconcentraat. 

2. Het desbetreffende bedrijf van de landbouwer is voor de toepassing van artikel 35e elektronisch bij 
de minister aangemeld, onder vermelding van het door de minister ter identificatie van het bedrijf 
verstrekte relatienummer. Deze aanmelding geschiedt voordat de eerste vracht 
mineralenconcentraat op het bedrijf wordt aangevoerd. 

3. Het mineralenconcentraat is rechtstreeks vanaf het bedrijf of de onderneming van de in het eerste 
lid bedoelde producent op het bedrijf van de landbouwer aangevoerd. 

4. Het gewicht van en het stikstofgehalte en het fosfaatgehalte in de op het bedrijf van de landbouwer 
aangevoerde hoeveelheid mineralenconcentraat worden bepaald door middel van weging met 
behulp van een weegwerktuig onderscheidenlijk door middel van analyse van een uit de 
desbetreffende hoeveelheid genomen monster. Het nemen van dit monster en de analyse van dit 
monster geschieden overeenkomstig de artikelen 78 tot en met 81. 

5. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen dat de desbetreffende aangevoerde vracht vergezelt, is 
de in bijlage I voor mineralenconcentraat opgenomen mestcode vermeld. 

6. De landbouwer houdt in de administratie, bedoeld in artikel 32 van het besluit, de gegevens bij 
over de oppervlakte en de ligging van de percelen van zijn bedrijf waarop mineralenconcentraat op 
of in de bodem is gebracht. 

7. De landbouwer verleent indien door of namens de minister daartoe verzocht alle noodzakelijke 
medewerking aan het in artikel 35a, eerste lid, bedoelde onderzoek. 

8. Bij de bepaling van de in artikel 12, tweede lid, van de wet bedoelde hoeveelheid meststoffen 
wordt voor het desbetreffende bedrijf de hoeveelheid stikstof in het mineralenconcentraat voor 100 
procent in aanmerking genomen. 

Artikel 35g 

Deze paragraaf vervalt met ingang van 1 januari 2022. 


