Kwaliteitsregeling KeurMest
Voorschriften en interpretatiedocument

Module: Gebruiker
Categorieën: 'Akkerbouw' en 'Vollegrondsgroenteteelt'

CONCEPT
Versie 1.1
11-6-2019

Kwaliteitsregeling KeurMest
Module Gebruiker

Voorschriften en interpretatiedocument

CONCEPT

Normdocument Kwaliteitsregeling KeurMest
Module Gebruiker
Kwaliteitsregeling KeurMest

Norm
Algemeen
A1

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

Ingangsdatum

Meetmethode

De deelnemer heeft een
overeenkomst afgesloten met de CI
voor deelname aan Keurmest.

Deelname is op basis van BRS en KvK-nummer.

1-jan-20

Controleer of er een overeenkomst
aanwezig is met de CI voor deelname
aan KeurMest.

A2

De deelnemer is verplicht iedere
wijziging op het bedrijf of in de
bedrijfsvoering die van invloed is / kan
zijn op de KeurMest overeenkomst
onverwijld schriftelijk te melden aan
de CI.

Wijzigingen die minimaal doorgegeven moeten
worden zijn:
a) beëindiging van het bedrijf ongeacht de wijze
waarop dit geschiedt;
b) wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf;
c) overdracht van het bedrijf of de bedrijfslocatie;
d) wijziging in n.a.w. gegevens en/of locatie van het
bedrijf of de bedrijfslocatie.

1-jan-20

A3

De deelnemer is verplicht toegang en
medewerking te verlenen om
administratieve en fysieke controles
uit te voeren.

A4

Er is een actuele bedrijfsbeschrijving
aanwezig

A

B

C

D

NVT

KO

Controleer of het bedrijf wijzigingen op Wijzigingen zijn
schriftelijk
het bedrijf of in de bedrijfsvoering, die
doorgegeven.
invloed hebben op de
deelnemersovereenkomst, schriftelijk
heeft gemeld aan de CI.

_

_

Wijzigingen zijn
niet schriftelijk
doorgegeven.

Indien de controleur van de CI toegang tot het bedrijf 1-jan-20
wordt geweigerd of er geen medewerking wordt
verleend aan het beschikbaar stellen van data, heeft
dit consequenties voor de status van certificering,
tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.

Indien toegang wordt geweigerd, geef
reden van weigering aan in de
controlerapportage.

Toegang wordt
verleend.

_

_

_

_

Geen toegang
verleend.

1-jan-20
De beschrijving bevat een plattegrond met daarop
minimaal:
- Perceelsgrenzen en -toegangen
- Bedrijfsruimtes
- Bedrijfsactiviteiten
- Opslaglocaties dierlijke mest (inclusief nummers en
capactiteit in m3)

Controleer of er een actuele
bedrijfsbeschrijving aanwezig is. Met
daarop alle, indien van toepassing,
aangegeven informatie.

Aanwezig en
compleet

_

Incompleet

Afwezig

_

_

Geen relevante
wijzigingen
plaatsgevonden
.
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Gebruiksruimte

A5

1-jan-20
Per kalenderjaar wordt een begroting Aan de hand van onderstaande gegevens wordt de
van de gebruiksruimte gemaakt.
gebruiksruimte voor de gebruiksnormen dierlijke
mest, stikstof en fosfaat berekend.
* De geregistreerde oppervlakte landbouwgrond op
datum 15 mei, in eigendom of gepacht.
* op bedrijfsniveau volgens de gebruiksnormen voor
stikstof uitgesplitst naar gewas en grondsoort (zie
website RVO).
* op bedrijfsniveau volgens de gebruiksnorm voor
fosfaat, gebaseerd op de fosfaattoestand (Pw) van de
bodem (zie website RVO). Het noodzakelijke
grondonderzoek is vier jaar geldig. Kopieën van de
resultaten van het volledige grondonderzoek moeten
worden overlegd.

Controleer of een actuele begroting
volledig en aanwezig is.

Aanwezig

_

_

Afwezig

_

_

Afwezig

_

_

<75%

_

_

Afwezig

_

_

De begroting dient per kalenderjaar te worden
opgemaakt. Deze dient uiterlijk 15 mei te zijn
gemaakt.
De gebruiksruimte wordt bepaald aan de hand van de
beteelde landbouwgrond. Voor de definitie van
beteelde landbouwgrond sluit kwaliteitsregeling
KeurMest aan bij de definitie van RVO.

A6

Per kalenderjaar is er een volledige
massabalans fosfaat (kg) op het
bedrijf.

Uiterlijk 31 januari van het opvolgende kalenderjaar is 1-jan-20
een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de
kilogrammen fosfaat worden weergegeven.
Een massabalans is volledig wanneer aan- en afvoer
van alle fosfaathoudende producten zijn opgenomen.
(Bv kunstmest en mineralenconcentraten zijn
opgenomen op de balans.)

Controleer of de massabalans aanwezig Aanwezig en
compleet
is. Neem een steekproef. Bepaal aan de
hand de aan- en afvoer of alle
producten zijn opgenomen in de
balans.

A7

De fosfaat massabalans is sluitend.

De fosfaat massabalans is 100% sluitend.

A8

Per kalenderjaar is er een volledige
massabalans stikstof (kg) op het
bedrijf.

Uiterlijk 31 januari van het opvolgende kalenderjaar is 1-jan-20
een massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de
kilogrammen stikstof worden weergegeven.
Een massabalans is volledig wanneer aan- en afvoer
van alle stikstofhoudende producten zijn opgenomen.
Kunstmest en mineralenconcentraten zijn
opgenomen op de balans.

Controleer of de massabalans aanwezig
is.

Aanwezig

A9

De stikstof massabalans is sluitend.

De stikstof massabalans is 100% sluitend.

Controleer of de massabalans sluitend
is.

≥ 70%

1-jan-20

1-jan-20

≥ 95%

Aanwezig maar Aanwezig maar
incidentele
structurele
afwijking(en)
afwijking(en)

≥ 85% - < 95%

≥ 75% - < 85%

Aanwezig maar Aanwezig maar
incidentele
structurele
afwijking(en)
afwijking(en)

≥ 60% - < 70%

≥ 50% - < 60%

<50%
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Aanvoer
A10

De deelnemer doet voor het
vervoeren van dierlijke meststoffen
enkel beroep op KeurMest
gecertificeerde partijen.

De vervoerders staan als gecertificeerd bedrijf
geregistreerd op het register van KeurMest
Tot 1-8-2020 is een registratie van de vervoerder op
het register van KeurMest akkoord.

1-jan-20

Alle
Controleer of partijen zijn gecetificeerd
vervoerders zijn
(geregistreerd tot 1-8-2020) op het
gecertificeerd /
register van KeurMest.
geregistreerd
NVT indien vervoer in eigen beheer
wordt uitgevoerd.

_

Incidentele
afwijkingen

Regelmatige /
structurele
afwijkingen

Transport in
eigen beheer

_

_

Incidentele
afwijking(en)

Regelmatige/st
ructurele
afwijkingen

_

_

Neem een steekproef van minimaal 5
vervoerders + 10% van het totale
aantal ingezette vervoerders van 12
voorafgaande maanden. De steekproef
is maximaal 20 transporteurs groot.
A11

De deelnemer tekent bij aanvoer van De deelnemer tekent zelf het VDM document bij
dierlijke mest en compost het VDM
aanvoer van mest. Of de deelnemer heeft iemand
document of laat dit tekenen door
gemachtigd te tekenen.
een gemachtigde.

1-jan-20

Controleer of de deelnemer zelf het
VDM heeft getekend. Indien dit niet
het geval is controleer of degene die
getekend heeft daarvoor is
gemachtigigd door de deelnemer.

Conform
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