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Bepalen eindproduct na mengen meststoffen 
 

Bevat het 
mengsel een 
organische 
meststof

Bevat het 
dierlijke mest

Bevat het mengsel uitsluitend 
anorganische meststoffen 
(inclusief anorganische 
kalkmeststoffen)

Ja Ja

Ja

Nee

Nee

Het eindproduct 
is dierlijke mest

Het eindproduct 
is een overige 

organische 
meststof

Het eindproduct 
is een overige 
anorganische 

meststof

Bevat het 
mengsel een 
organische 
meststof

Bevat het 
dierlijke mest

Bevat het mengsel uitsluitend 
anorganische meststoffen 
(inclusief anorganische 
kalkmeststoffen)

Ja Ja

Ja

Nee

Nee

Het eindproduct 
is dierlijke mest

Het eindproduct 
is een overige 

organische 
meststof

Het eindproduct 
is een overige 
anorganische 

meststof

  
 

Overzicht combinaties meststoffen en eindproduct 
Meststof 1 Meststof 2 Eindproduct Toelichting 

Dierlijke mest Compost Dierlijke mest 
Dierlijke mest Kalkmeststof (organisch) Dierlijke mest 
Dierlijke mest Kalkmeststof (anorganisch) Dierlijke mest 
Dierlijke mest EG-meststof Dierlijke mest 
Dierlijke mest Overige anorganische meststof Dierlijke mest 
Dierlijke mest Organische meststof Dierlijke mest 

  

       
Overige organische 
meststof  

Compost Overige organische 
meststof  

Na menging met compost kan het eindproduct 
geen compost zijn, omdat het niet voldoet aan 
de definitie van compost (afgebroken met 
behulp van micro-organismen tot een 
homogeen en stabiel eindproduct). 

Overige organische 
meststof  

Kalkmeststof (organisch) Overige organische 
meststof  

 

Overige organische 
meststof  

Kalkmeststof (anorganisch) Overige organische 
meststof  

Het mengen van een anorganische 
kalkmeststof met een overige organische 
meststof levert ook een overige organische 
meststof op.

        
Anorganische meststof Organische meststof Overige organische 

meststof  
Anorganische meststoffen zijn altijd zonder 
organisch materiaal (met uitzondering van een 
coating van kunsthars en dergelijke). 

        
Overige anorganische 
meststof 

EG-meststof  Overige anorganische 
meststof 

Anorganische 
kalkmeststof 

Overige anorganische meststof Overige anorganische 
meststof 

Anorganische 
kalkmeststof 

EG-meststof Overige anorganische 
meststof 

Het mengen van anorganische meststoffen 
levert een anorganische meststof op als 
eindproduct. Alleen een type meststof die in 
bijlage I van de EG-meststoffenverordening 
staat en die voldoet aan de voorschriften van 
de verordening kan een EG-meststof zijn. 
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Regels voor de meststofcategorie (eindproduct) 

 

 
 

 
 
 

 Meststof-
categorie 

Verhandelingseisen 
Etiket/VZC of 
anders 

Gebruik en 
uitrijden (BGM) 

Gebruiksnormen 

Dierlijke 
mest  

Voor het vervoer geldt onder 
andere AGR/GPS, 
bemonsteren, analyseren en 
wegen tenzij er uitzonderingen 
van toepassing zijn. De 
verhandelingseisen uit hoofdstuk 
3 van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet gelden niet 
voor dierlijke mest. 
 

Vervoersbewijs 
Dierlijke Meststoffen. 
Op het VDM wordt de 
mestcode en het 
percentage van die 
mestcode 
aangegeven. 

Toegestaan op 
landbouwgrond, 
natuurterrein en 
overige grond. 

Voor de gebruiksnorm 
dierlijke mest en de 
fosfaatgebruiksnorm 
telt 100% mee. Voor de 
stikstofgebruiksnorm 
moet rekening 
gehouden worden met 
de werkingscoëfficient 
van de dierlijke 
mestsoort*. 

Overige 
organische 
meststof 

Zie de flyer voor handel en 
vervoer van overige organische 
meststoffen 

Zie de etiketterings-
eisen in de Flyer voor 
handel en vervoer 
van overige 
organische 
meststoffen. 

Zie de regels op www.
rvo.nl
M
u 
o 

Voor de stikstof-
gebruiksnorm telt 50% 
mee*. Tenzij het 
gemengd is met een 
anorganische stof. 
Voor de 
fosfaatgebruiksnorm 
telt 100% mee. 
 

Overige 
anorganische 
meststof 

Zie de flyer voor handel en 
vervoer van overige 
anorganische meststoffen 

Zie de etiketterings-
eisen in de Flyer voor 
handel en vervoer 
van overige 
anorganische 
meststoffen. 

Zie de regels op www.
rvo.nl
M 
u 
a
m

Voor de stikstof- en de 
fosfaatgebruiksnorm 
telt 100% mee. 
 

 
*Zie de regels op www.rvo.nl.
 




