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Uitleg over extra ruimte voor compost in meststoffenregelgeving 
 
 
Met ingang van 1 januari 2020 mag onder bepaalde omstandigheden meer compost worden  
toegepast binnen de fosfaatgebruiksnormen. Dit is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling 
meststoffenwet’. 
 
De extra ruimte geldt voor grond met de fosfaattoestand hoog en voor biologische 
landbouwbedrijven. De fosfaatgebruiksnorm voor grond met fosfaattoestand hoog is 40 kilogram 
fosfaat per hectare bouwland. Wanneer men echter minimaal 20 kilogram fosfaat per hectare 
toepast in de vorm van compost, is de fosfaatgebruiksnorm 45 kg fosfaat. De boer mag dan dus 5 kg 
extra fosfaat per hectare toepassen. Bij een biologisch bedrijf mag men 50 kg fosfaat per hectare 
toepassen, in plaats van 45 kilogram. 
 
Voor een groencompost met een fosfaatgehalte van 2,3 kg P2O5/ton product1 komt 20 kg fosfaat 
overeen met circa 8,7 ton compost. Omdat fosfaat in compost voor 50% meetelt in de gebruiksnorm 
komt een gift van 20 kg fosfaat per hectare overeen met een compostgift van circa 17,4 ton 
groencompost.  Wanneer men uitgaat van een gft-compost met een fosfaatgehalte van 4,5 kg 
P2O5/ton product2 komt 20 kg fosfaat overeen met circa 4,4 ton compost. In dat geval komt een gift 
van 20 kg fosfaat per ha overeen met een compostgift van circa 8,8 ton gft-compost. 
 
Overigens geldt de 5 kg extra fosfaatruimte niet exclusief voor compost. Ook een aantal meststoffen 
met een relatief hoog gehalte (effectieve) organische stof vallen onder deze regeling (met name 
strorijke vaste mesten en champost). De al langer bestaande 50% fosfaatvrijstelling geldt wél 
exclusief voor compost. Deze komt voort uit het feit dat compost voor ruim de helft bestaat uit 
minerale delen (grond, zand). 
 
Wanneer men gebruik maakt van de extra fosfaatruimte dient men dit per perceel op te geven bij 
RVO. 
 
Op de volgende bladzijde staat het meest relevante artikel uit de Uitvoeringsregeling meststoffenwet 
over de extra fosfaatruimte weergegeven. 
  

 
1 Dit is gebaseerd op de gemiddelde waarde Keurcompost (2018): 3,6 g P2O5/kg droge stof voor groencompost. 
2 Dit is gebaseerd op de gemiddelde waarde Keurcompost (2018): 6,8 g P2O5/kg droge stof voor gft-compost. 
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Uitvoeringsregeling meststoffenwet 
 
Artikel 33b lid 1: ‘De fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen, bedoeld in artikel 8, onderdeel c, van de 
wet voor grond met de fosfaattoestand hoog bedraagt 45 kilogram fosfaat per hectare bouwland of 
op een bedrijf als bedoeld in artikel 72a3, tweede lid, onderdeel a, 50 kilogram fosfaat per hectare 
bouwland, indien de landbouwer op de desbetreffende percelen ten minste 20 kg fosfaat per hectare 
toepast die aantoonbaar afkomstig is van één of meer van de volgende mestvormen: 
a. strorijke vaste mest van rundvee; 
b. in geval van een bedrijf als bedoeld in artikel 72a, tweede lid, onderdeel a, strorijke vaste mest van 
varkens; 
c. strorijke vaste mest van schapen; 
d. strorijke vaste mest van geiten; 
e. strorijke vaste mest van paarden; 
f. dikke fractie van meststoffen van rundvee; 
g. champost; 
h. gft-compost; of 
i. groencompost.’ 
 
Art 33b, lid 2: ‘De landbouwer, bedoeld in het eerste lid, meldt het perceel of gewasperceel waarop de 
verhoging van de fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen, bedoeld in het eerste lid, wordt toegepast 
uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de verhoging wordt toegepast aan de minister.’ 

 
3 ‘artikel 72a, tweede lid, onderdeel a’ verwijst naar biologische landbouwbedrijven 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004054&artikel=8&g=2020-01-23&z=2020-01-23
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