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Algemeen

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D NVT KO

A1 De deelnemer heeft een overeenkomst 

afgesloten met de certificerende instantie 

voor deelname aan KeurMest.  

Deelname vindt plaats op basis van BRS en KvK-nummer. 1-1-2020 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;

1-1-2020 Controleer of het bedrijf wijzigingen op het 

bedrijf of in de bedrijfsvoering, die invloed 

hebben op de deelnemersovereenkomst, 

schriftelijk heeft gemeld aan de CI.

Wijzigingen zijn 

schriftelijk 

doorgegeven. 

_ _ Wijzigingen zijn 

niet schriftelijk 

doorgegeven. 

Geen relevante 

wijzigingen 

plaatsgevonden

A3 De deelnemer is verplicht toegang en 

medewerking te verlenen om 

administratieve en fysieke controles uit te 

voeren. 

Indien de CI geen medewerking wordt verleend, heeft dit 

consequenties voor de status van certificering, tenzij het 

bedrijf een beroep kan doen op overmacht.  

1-1-2020 Indien medewerking wordt geweigerd, 

geef reden van weigering aan in de 

controlerapportage.

Toegang wordt 

verleend.

_ _ _ _ Geen toegang 

verleend.

A4 Er is een actuele bedrijfsbeschrijving 

aanwezig.

De beschrijving bevat een plattegrond met daarop minimaal:

- Perceelsgrenzen en toegangen

- Stallen en bedrijfsruimtes

- Bedrijfsactiviteiten

- Opslaglocaties dierlijke mest (inclusief nummers en 

capactiteit in m
3
).

1-1-2020 Controleer of er een actuele 

bedrijfsbeschrijving aanwezig is. Met 

daarop alle, indien van toepassing, 

aangegeven informatie. 

Aanwezig en 

compleet

Een enkel 

onderdeel is 

niet beschreven

Meerdere 

onderdelen zijn 

niet 

beschreven.

Afwezig _

A5a Per kalenderjaar is er een volledige 

massabalans fosfaat (kg) op het bedrijf.

Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is 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 veevoeders, 

kunstmest en mineralenconcentraten zijn opgenomen op de 

balans.)

1-1-2020 Controleer of de massabalans aanwezig is. 

Neem een steekproef. Bepaal aan de hand 

van de aan- en afvoer of alle producten 

zijn opgenomen in de balans.

Aanwezig en 

compleet

Aanwezig maar 

incidentele 

afwijking(en)

Aanwezig maar 

structurele 

afwijking(en)

Afwezig _

A5b De fosfaat massabalans is sluitend. De fosfaat massabalans is 100% sluitend. 1-1-2020 Controleer of de massabalans sluitend is. 

Deel de uitgaande massa door de 

inkomende massa en vermenigvuldig deze 

met 100%.

≥ 95% ≥ 85% - < 95% ≥ 75% - < 85% <75% _

Algemeen

Gebruiksruimte
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A6a Per kalenderjaar is er een volledige 

massabalans stikstof (kg) op het bedrijf.

Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is 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. (Bv veevoeders, 

kunstmest en mineralenconcentraten zijn opgenomen op de 

balans.)

1-1-2020 Controleer of de massabalans aanwezig is. Aanwezig Aanwezig maar 

incidentele 

afwijking(en)

Aanwezig maar 

structurele 

afwijking(en)

Afwezig _

A6b De stikstof massabalans is sluitend. De stikstof massabalans is 100% sluitend. 1-1-2020 Controleer of de massabalans sluitend is. 

Deel de uitgaande massa door de 

inkomende massa en vermenigvuldig deze 

met 100%.

≥ 70% ≥ 60% - < 70% ≥ 50% - < 60% <50% _

A7a Per kalenderjaar is er een volledige 

massabalans van de hoeveelheid 

geproduceerde mest (kg).

Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een 

massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen 

geproduceerde mest worden weergegeven. 

RVO Tabel 4 Diergebonden forfaitaire gehalten

1-1-2020 Controleer of de massabalans aanwezig is. Aanwezig Aanwezig maar 

incidentele 

afwijking(en)

Aanwezig maar 

structurele 

afwijking(en)

Afwezig _

A7b De massabalans hoeveelheid geproduceerde 

mest is sluitend.

De totale massabalans, van geproduceerde en afgevoerde 

mest en/of aangewende mest op eigen grond, is 100% 

sluitend. 

1-1-2020 Controleer of de massabalans sluitend is. 

Deel de uitgaande massa door de 

inkomende massa en vermenigvuldig deze 

met 100%.

100% ≥ 98% - < 100% ≥ 95% - < 98% <95% _

A8 De afvoer van mest wordt verzorgd door 

KeurMest gecertificeerde vervoerders.

Afvoer van mest wordt uitgevoerd door op Keurmest 

gecertificeerde vervoerders per 1-8-2020.

Tot 1-8-2020 is een registratie van de leverancier op het 

register van KeurMest akkoord.

1-1-2020 Controleer op basis van de VDM 

documenten of de vervoerder 

gecertifceerd/geregistreerd is op de 

website van KeurMest.

Alle 

vervoerders zijn 

gecertificeerd / 

geregistreerd

_ Incidentele 

afwijkingen

Regelmatige/st

ructurele 

afwijkingen

Geen mest 

afgevoerd

_

A9 De bedrijfsgebonden mestcodes worden 

ingevuld op de VDM's. 

VDM's worden voorzien van de bedrijfsgebonden mestcodes. 

Mest van andere diersoorten wordt niet opgevoerd. 

Controleer of opgevoerde mestcodes overeenkomen met de 

bedrijfsvoering. 

1-1-2020 Administratieve controle op het kantoor 

van de CI.

Mestcodes 

komen overeen 

met de 

bedrijfsvoering

Incidentele 

afwijkingen

Regelmatige 

afwijkingen

Structurele 

afwijkingen

Geen mest 

afgevoerd

Afvoer zonder 

VDM-

document(en)

A10 De producent tekent bij afvoer het VDM 

document of laat dit tekenen door een 

gemachtigde.

De producent tekent zelf het VDM document bij afvoer van 

mest. Of de producent heeft iemand gemachtigd te tekenen.

1-1-2020 Controleer middels steekproef of de 

producent zelf het VDM heeft getekend. 

Indien dit niet het geval is controleer of 

degene die getekend heeft daarvoor is 

gemachtigigd door de producent.

VDM is 

getekend door 

bevoegd 

persoon

_ Incidentele 

afwijking(en)

Regelmatige 

afwijkingen

_ _

A11a Het gehalte kg stikstof per ton van de 

afgevoerde mest valt binnen de bandbreedte 

op basis van de mestcode op het VDM.

Over de voorgaande maand valt het gehalte kg stikstof per ton  

binnen de bandbreedte zoals de in tabel bandbreedte zijn 

opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI over de voorgaande 

maand.

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

afgevoerd

A11b Het gehalte kg stikstof per ton van de 

afgevoerde mest valt binnen de bandbreedte 

op basis van de mestcode op het VDM.

Over de voorgaande 12 maanden valt het gehalte kg stikstof 

per ton binnen de bandbreedte zoals de in tabel bandbreedte 

zijn opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI over de voorgaande 

12 maanden. 

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

afgevoerd

A12a Het gehalte kg fosfaat per ton van de 

afgevoerde mest valt binnen de bandbreedte 

op basis van de mestcode op het VDM.

Over de voorgaande maand valt het gehalte kg fosfaat per ton  

binnen de bandbreedte zoals de in tabel bandbreedte zijn 

opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI over de voorgaande 

maand.

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

afgevoerd

A12b Het gehalte kg fosfaat per ton van de 

afgevoerde mest valt binnen de bandbreedte 

op basis van de mestcode op het VDM.

Over de voorgaande 12 maanden valt het gehalte kg fosfaat 

per ton binnen de bandbreedte zoals de in tabel bandbreedte  

zijn opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI over de voorgaande 

12 maanden. 

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

afgevoerd

Afvoer
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A13 De deelnemer voldoet aan zijn 

mestverwerkingsplicht.

De deelnemer moet aantoonbaar voldoen aan de 

mestverwerkingsplicht, middels:

- Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) met 

opmerkingscode 61

- Driepartijenovereenkomst mestverwerking (DPO) 

- Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Mestverwerkingsplicht 2018

Regio Zuid 59%

Regio Oost 52%

Regio Overig 10%

Voor een overzicht van de regio's, zie: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/Overzicht%20

gemeenten%20per%20concentratiegebied%281%29.pdf

Vrijstellingen mestverwerkingsplicht:

- Verwerkingsplicht is lager dan 100 kg fosfaat.

- Correct RMO aanwezig, waarbij:

     - overschot max 25% van totale productie

     - loslocatie max 20 km van productielocatie

     - afnemer gebruikt mest direct op landbouwgrond

     - opmerkingscode 71 op VDM

- Afvoer strorijke mest

     - min 90% v.h. geproduceerde fosfaat in een stalsysteem, 

       waarvan min 2/3e leefruimte wordt ingestrooid met stro.

1-1-2020 Controleer of er in het voorgaande 

kalenderjaar is voldaan aan de 

mestverwerkingsverplichting.

Voldaan aan 

mestverwerkin

gsplicht

Niet voldaan 

aan 

mestverwerkin

gsplicht

Geen 

mestverwerkin

gsplicht

A14 Innamepunten van mest zijn genummerd en 

voorzien van mestcode(s).

Innamepunten van mestopslag zijn genummerd en voorzien 

van mestcode(s). De nummers en mestcode(s) zijn altijd 

duidelijk zichtbaar voor afnemende partijen. 

Niet van toepassing voor bedrijven die geen mest afvoeren.

1-1-2020 Controleer of correcte signalering 

aanwezig is. 

Signalering is 

aanwezig en 

duidelijk 

zichtbaar

Incidentele 

afwijking(en)

Regelmatige/st

ructurele 

afwijkingen

Geen 

signalering 

aanwezig

Geen 

mestafvoer

A15 De deelnemer neemt enkel dierlijke mest af 

van KeurMest gecertificeerde partijen.

De leveranciers staan als gecertificeerd bedrijf geregistreerd 

op het register van KeurMest, mits het bedrijf volgens het 

moduleoverzicht KeurMest kan deelnemen.

Tot 1-8-2020 is een registratie van deelname op het register 

van KeurMest voldoende.

1-1-2020 Controleer of leveranciers zijn 

gecertificeerd op het register van 

KeurMest. 

Neem een steekproef van minimaal 5 

leveranciers + 5% van het totale aantal 

leveranciers van 12 voorafgaande 

maanden. De steekproef is maximaal 50 

leveranciers groot.

Alle 

leveranciers 

zijn 

gecertificeerd / 

geregistreerd

Incidentele 

afwijkingen

Regelmatige 

afwijkingen

Structurele 

afwijkingen

Geen mest 

aangevoerd

_

A16 De deelnemer tekent bij aanvoer van mest 

het VDM document of laat dit tekenen door 

een gemachtigde.

De deelnemer tekent zelf het VDM document bij aanvoer van 

mest. Of de deelnemer heeft iemand gemachtigd te tekenen.

1-1-2020 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 

criterium

_ Incidentele 

afwijking(en)

Regelmatige/st

ructurele 

afwijkingen

A17 Het gehalte kg stikstof per ton van de 

aangevoerde mest valt binnen de 

bandbreedte op basis van de mestcode op 

het VDM.

Het gehalte kg stikstof per ton valt binnen de bandbreedte 

zoals de in tabel bandbreedte zijn opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI. 

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

aangevoerd

A18 Het gehalte kg fosfaat per ton van de 

aangevoerde mest valt binnen de 

bandbreedte op basis van de mestcode op 

het VDM.

Het gehalte kg fosfaat per ton valt binnen de bandbreedte 

zoals de in tabel bandbreedte zijn opgenomen. 

1-1-2020 Maandelijkse administratieve controle op 

het kantoor van de CI. 

Groen Oranje _ Rood Geen mest 

aangevoerd

Aanvoer
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A20 Er is minimaal voor 7 maanden 

mestopslagcapaciteit bedrijf aanwezig.

Bereken de minimaal benodigde opslagcapaciteit op de 

volgende manier: vermenigvuldig het aantal dieren (per soort 

en categorie) dat u kunt houden met de mestproductie van 

deze dieren.

De omgevingsvergunning vermeldt het aantal dieren, dat kan 

worden gehouden. Wanneer geen omgevingsvergunning 

aanwezig is, wordt uitgegaan van het aantal dieren dat 

maximaal in de stal wordt gehouden.

Minimaal benodigde opslagcapaciteit = aantal dieren x 

mestproductie gedurende 7 maanden.

De RvO tabel 4 Diergebonden normen en RVO tabel 6 Stikstof- 

en fosfaatproductie per melkkoe worden gebruikt voor de 

berekening van de mestproductie (in kubieke meters). 

Wanneer door omstandigheden wordt uitgegaan van een 

lagere mestproductie dan de normen in de tabellen, is 

hiervoor een onderbouwing aanwezig.

1-1-2020 Controleer of er voldoende 

mestopslagcapaciteit op het bedrijf 

aanwezig is.

Voldoende 

opslagcapacitei

t aanwezig

_ _ Onvoldoende 

mestcapaciteit 

aanwezig

Afzetplan en 

leveringsafspra

ken

A21 Bij minder dan 7 maanden 

mestopslagcapaciteit is een afzetplan 

aanwezig.

Op het plan is minimaal de volgende informatie beschikbaar:

mestproductie

beschikbare bedrijfscapaciteit

beschrijving van de wijze van afzet

1-1-2020 Controleer of het afzetplan aanwezig en 

volledig is.

Aanwezig en 

volledig

_ _ Geen (volledig) 

afzetplan 

aanwezig

Voldoende 

mestopslagcap

aciteit

A22 Bij minder dan 7 maanden 

mestopslagcapaciteit zijn leveringsafspraken 

gemaakt met afnemers.

In geval van onvoldoende opslagcapaciteit moet mest worden 

afgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een 

mestafzetovereenkomsten met een afnameplicht af te sluiten 

voor de mest die meer wordt geproduceerd in de periode van 

1 augustus tot 1 maart. Bewaar deze overeenkomsten in uw 

administratie. Dit dient vóór 1 augustus te zijn geregeld, voor 

de hele periode van 1 augustus tot 1 maart.

Per afnemende partij is een overeenkomst aanwezig. Vermeld 

zijn minimaal: 

- hoeveelheden in kg 

- periode

- BRS leverancier en afnemener

- datum en handtekening afnemende en leverende partij

1-1-2020 Controleer of overeenkomsten aanwezig 

en volledig zijn.

Aanwezig en 

volledig

_ _ Geen of niet 

alle (volledige) 

overeenkomst(

en) aanwezig

Voldoende 

mestopslagcap

aciteit

Opslag
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Categorie Melkveehouderij

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D NVT KO

M1 Per kalenderjaar wordt een begroting van de 

gebruiksruimte gemaakt.

Aan de hand van onderstaande gegevens wordt de 

gebruiksruimte voor de gebruiksnormen dierlijke mest, 

stikstof en fosfaat berekend.

* De geregistreerde oppervlakte landbouwgrond op 15 mei, in 

eigendom of gepacht.

1-1-2020 Controleer of een actuele begroting 

volledig en aanwezig is.

NVT indien geldige 'On the way to 

PlanetProof' certificering.

Aanwezig _ _ Afwezig On the way to 

PlanetProof 

gecertificeerd

_

Gebruiksruimte
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Categorie Varkenshouderij

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D NVT KO

V01 Per kalenderjaar is er een volledige 

massabalans van de hoeveelheid 

geproduceerde mest (kg).

Uiterlijk 1 februari van het opvolgende kalenderjaar is een 

massabalans aanwezig op het bedrijf, waarin de kilogrammen 

geproduceerde mest worden weergegeven. 

RVO Tabel 4 Diergebonden forfaitaire gehalten

1-1-2020 Controleer of de massabalans aanwezig is. Aanwezig Aanwezig maar 

incidentele 

afwijking(en)

Aanwezig maar 

structurele 

afwijking(en)

Afwezig _

V02 De massabalans hoeveelheid geproduceerde 

mest is sluitend.

De totale massabalans, van geproduceerde en afgevoerde 

mest en/of aangewende mest op eigen grond, is 100% 

sluitend. 

1-1-2020 Controleer de massabalans aan de hand 

van de voorraden, geproduceerde mest en 

de afvoer en/of aanwending op eigen 

grond. 

100% ≥ 98% - < 100% ≥ 95% - < 98% <95% _

Massabalans
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Categorie Pluimveehouderij

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift Ingangsdatum Meetmethode A B C D NVT KO

P01 Pluimveebedrijven die deelnemen aan Spoor 

2 zijn in het bezit van een 

accountantsverklaring.

Deelnemers aan Spoor 2 zijn vrijgesteld van wegen en 

bemonsteren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de 

afvoer met een accountantsverklaring zijn onderbouwd.

1-1-2020 Controleer of er een accountantsverklaring 

over het afgelopen kalender jaar aanwezig 

is. 

Accountantsver

klaring 

aanwezig

_ _ Accountantsver

klaring niet 

aanwezig.

Geen deelname 

aan Spoor 2

_

Spoor 2
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