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Vervoer en gebruik gft-compost
Vanuit de Europese en Nederlandse overheid worden eisen gesteld aan het vervoer en gebruik van
compost gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dit komt omdat keukenafval en etensresten
een negatieve invloed kunnen hebben op de volks- en diergezondheid. Door de overheidsregels te
volgen, worden deze effecten tot een minimum beperkt of zelfs helemaal voorkomen. Volgens de
regels geproduceerde gft-compost is daarom een heel veilig product. In deze factsheet wil de
composteersector u informeren over de achtergrond en invulling van de eisen.

Verordening dierlijke bijproducten

Benodigde documentatie vervoer binnen Nederland

Keukenafval en etensresten vallen vanwege een zeer
geringe kans op verspreiding van dierziektes onder de
Europese Verordening dierlijke bijproducten. De uitbraak
van mond- en klauwzeer in 2001 is hier mede aanleiding
voor gewenst, en de wens om dit in de toekomst te voorkomen. Hoewel de kans op ziektes inmiddels minimaal
is, worden de eisen uit de verordening blijvend nageleefd
door de composteersector en gehandhaafd door de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Bij het vervoer van compost binnen Nederland zijn het
VZC-formulier en analyse-formulier verplicht. Voor afzet
binnen Nederland is het format van het op grond van de
Verordening dierlijke bijproducten benodigde handelsdocument vrij. Het VZC-formulier mag hiervoor gebruikt
worden zolang alle verplichte informatie op het formulier
is vermeld.

Stickers op verpakking en vervoersmiddelen
compost
In de Europese regelgeving staat dat op de verpakking,
en bij bulk op het vervoersmiddel, van onder andere
gft-compost een sticker met de volgende tekst aanwezig moet zijn: “Organische meststoffen of bodemverbeteraars – landbouwhuisdieren niet laten grazen en
gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen
na gebruik“. Hiernaast ziet u de betreffende sticker.
De 21-dagen-regel heeft te maken met de kleine kans
dat landbouwhuisdieren compost binnenkrijgen en ziek
worden.
Opmerking:

• de sticker is nog aan verandering onderhevig
• de NVWA handhaaft nu nog niet op de aanwezigheid
van de stickers, er is nog discussie over de kleur, maar
gaat dat wel doen. Vooruitlopend daarop zijn sommige
bedrijven al begonnen met het gebruik van de stickers
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CAT 3
Organische meststoffen
of bodemverbeteraars Landbouwhuisdieren niet laten
grazen en gewassen niet als
groenvoer gebruiken
binnen 21 dagen
na gebruik
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Verplichte informatie op de formulieren
Met de volgende extra informatie op het VZC-formulier kan dit tevens dienstdoen als handelsdocument zoals voorgeschreven door de Verordening dierlijke bijproducten:
a. De leverancier moet zijn erkenningsnummer vermelden;
b. Als de feitelijke vervoerder afwijkt van de verantwoordelijke vervoerder
moet deze vermeld worden; dit kan in vakje 2 van VZC-formulier (of
in de vrije ruimte). Vakje 3a is bestemd voor de verantwoordelijke vervoerder. Deze is in kader van de Meststoffenwet verantwoordelijk voor
het digitaal melden en het overeenkomen van de compost met analyse
(met name zware metalen). De verantwoordelijke vervoerder verklaart
door ondertekening van het VZC-formulier dat de desbetreffende vracht
voldoet aan de verhandelingseisen (waaronder de eis voor zware metalen);
c. In het vak voor geprinte gegevens moet de vermelding “Categorie 3”
en, afhankelijk van de situatie, ”Behandeling: standaardomzettingsparameters” of “Behandeling: gevalideerd proces” opgenomen worden
(alternatief is om dit op het analyse-formulier te printen);
d. De afnemer/ontvanger moet op moment van vertrek bij leverancier op
het formulier ingevuld worden. In twee gevallen moet dat aangevuld
worden met een erkennings- of registratienummer:
• Als de compost naar een op- en overslagbedrijf vervoerd wordt
(erkenningsnummer);
• Als bij toepassing van compost de 21-dagen-regeling van toepassing is (registratienummer).

Zie voor meer informatie over
de eisen vanuit de Verordening
Dierlijke bijproducten de site

www.nvwa.nl

Of neem contact op met de
Vereniging Afvalbedrijven,
de branchevereniging van
onder meer de gft-sector

www.verenigingafvalbedrijven.nl
telefoonnummer 073 – 627 94 44

Benodigde documentatie vervoer buiten Nederland
Bij het vervoer van compost naar het buitenland zijn het VZC-, analyse- en
handelsdocument verplicht. Het VZC-formulier kan in dat geval niet tevens
gebruikt worden als ‘handelsdocument dierlijke bijproducten’. Voor compost
die geëxporteerd wordt, moet het format van het handelsdocument uit bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 142/2011 gebruikt worden. Tevens kan het
land van bestemming aanvullend eisen dat het handelsdocument ook in de
taal van land van bestemming opgesteld wordt.
Registratie van transporteurs
Transporteurs van categorie 3-materiaal of daarvan afgeleide producten
moeten zich registreren bij de NVWA. Dat geldt ook voor buitenlandse transporteurs. Deze moeten zich laten registreren in het land van herkomst. Een
Poolse transporteur moet zich dus in Polen registreren.
Registratie van afnemers compost in de agrarische sector
Een boer moet zich op grond van de Verordening dierlijke bijproducten bij de
NVWA laten registreren wanneer hij compost gebruikt voor een weiland met
grazende landbouwhuisdieren.
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