
 

 

Europees Parlement stemt in met nieuwe Meststoffenverordening 

 

Het Europese Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe EU-
Meststoffenverordening. Daarmee worden naast de minerale meststoffen binnenkort ook een groot 
deel van de organische meststoffen, bodemverbeteraars, substraten en biostimulanten Europees 
gereguleerd. De Europese Commissie geeft zo invulling aan haar ambitie om kringlopen zoveel 
mogelijk te sluiten en nutriënten te behouden.  

 

Voor meststoffen die worden geproduceerd uit dierlijke mest of afval is de nieuwe EU-
meststoffenverordening vooral een belangrijke eerste stap naar erkenning. 
Mestverwerkingsproducten zijn vooralsnog niet opgenomen in de nieuwe-EU-meststofverordening 
en blijven aangemerkt als dierlijke mest. Zij kunnen daardoor nog niet boven de gebruiksnorm 
dierlijke mest worden aangemerkt. Daarvoor moet eerst de definitie van dierlijke mest in de 
Nitraatrichtlijn worden aangepast. De Europese Commissie onderzoekt voor welke 
mestverwerkingsproducten dit als eerste kan gebeuren. Vooral mineralenconcentraten, 
ammoniumzouten en struviet en calciumfosfaten zijn daarbij kansrijk om als bestanddeel erkend te 
worden. Mineralenconcentraten zullen door lage nutriëntengehalten daarbij waarschijnlijk niet als 
EU-meststofproduct zelf in aanmerking te komen. 

 

Daarnaast is in het voorstel opgenomen dat er vaart gezet moet worden achter de opname van 
struviet, verbrandingsassen en biochar als toegelaten bestanddeel voor EU-meststoffen. Deze 
producten bevatten onder meer fosfaat waarvan de wereldvoorraad eindig is. Door hun status als 
afval kunnen deze producten nu nog maar beperkt als meststof ingezet worden. Door struviet, assen 
en biochar op te nemen in de nieuwe EU-meststoffenverordening blijft het fosfaat in de biologische 
kringloop behouden.  

 

De Nederlandse meststoffenwet blijft daarnaast nog van kracht. Dat is ook nodig want veel 
meststoffen zullen buiten de kaders van de nieuwe-EU-meststofverordening blijven vallen. De EU-
wetgeving heeft hogere eisen ten aanzien van nutriëntengehalten, analyses en controle dan de 
Nederlandse meststoffenwet. De Nederlandse wetgeving heeft strengere eisen ten aanzien van 
zware metalen en organische verontreinigingen, maar lagere normen ten aanzien van 
landbouwkundige waarde en sanitatie. Producenten mogen zelf kiezen of zij hun producten onder 
de nationale of EU-wetgeving te laten vallen. 

 



Binnen het NWE Interreg project ReNu2Farm zet NMI op een rij wat het effect is van de nieuwe EU-
meststoffenverordening voor het op de markt zetten, transport en het gebruik van meststoffen uit 
mestbewerking of herwonnen uit afval- of reststoffen. Daarbij wordt zowel naar de Nederlandse als 
Europese context gekeken. Meer weten over de nieuwe EU-Meststoffenverordening, het gebruik 
van herwonnen meststoffen in de landbouw of het NWE Interreg project ReNu2Farm? Neem contact 
op met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193 
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