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Wanneer een biologische teler Keurcompost wil toepassen binnen zijn bedrijf, is het belangrijk om
op een aantal punten te letten. In deze factsheet staat beschreven wanneer groencompost met
een Keurcompostcertificaat als A-meststof mag worden toegepast. Vervolgens is aangegeven hoe
een teler kan controleren of hij goede Keurcompost koopt.

Wat is Keurcompost?
Keurcompost is een certificatieschema dat de kwaliteit van compostproducten borgt. Keurcompost
stelt eisen aan het composteerproces en aan het compostproduct die verder gaan dan de wettelijke
eisen. Dit garandeert een schoon en veilig product. De Keurcompost-eisen zijn terug te vinden in de
Beoordelingsrichtlijn Keurcompost, beschikbaar op www.keurcompost.nl

Groencompost als A-meststof binnen de biologische landbouw.
Groencompost is compost die wordt geproduceerd uit groene reststromen die vrijkomen bij het
onderhoud van de openbare ruimte en uit landschap, natuur en bos. Deze reststromen bestaan
voornamelijk uit grassen & maaisels, blad en houtachtig materiaal.
Groencompost met een Keurcompostcertificaat mag als A-meststof worden toegepast binnen de
biologisch landbouw wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Het compostproduct voldoet aan de kwaliteitseisen van de Meststoffenwet en de Europese
bio-verordening;
2. Het compostproduct voldoet aan de kwaliteitseisen van Klasse A Keurcompost;
3. Bij de productie van groencompost zijn geen organische reststromen gebruikt afkomstig van
gangbare land- en tuinbouwbedrijven die een hoog risico hebben op de aanwezigheid van
residuen van bestrijdingsmiddelen. In het bijzonder gaat het dan om bloembollenafval en
kassenafval van gangbare teelten;
4. De compost is afkomstig van een Keurcompost gecertificeerde locatie.
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Hoe weet de teler zeker dat hij de goede Keurcompost koopt?
Een teler moet bij het kopen van Keurcompost op de volgende zaken letten:
1. Op www.keurcompost.nl is een register te vinden van alle compostproducenten en hun
locaties die Keurcompost gecertificeerd zijn. In dit register is tevens aangegeven welke
gecertificeerde compostproducenten groencompost produceren, en welke voldoen aan de
eisen voor de biologische sector;
2. Bij levering van een partij gecertificeerde groencompost zit een Keurcompostanalyseverslag. Keurcompost gecertificeerde bedrijven gebruiken een standaard format voor
het analyseverslag. Wanneer het analyseverslag hiervan afwijkt, is geen sprake van
Keurcompost;
3. Uit het analyseverslag blijkt dat de partij Keurcompost voldoet aan de kwaliteitseisen van de
meststoffenwet, de Europese bio-verordening en aan Keurcompost Klasse A;
4. Naast het analyseverslag overlegt de Keurcompostproducent desgevraagd een verklaring
waaruit blijkt dat bij de compostproductie geen organische reststromen met een hoog risico
op residuen van bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Deze verklaring is door de BVOR
opgemaakt en verwijst naar de laatste Keurcompost-audit.

Opmerkingen of klachten
Wanneer u een algemene vraag of opmerking over Keurcompost heeft, kunt u zich wenden tot de
BVOR via info@keurcompost.nl.
Als u een opmerking of een klacht heeft over een levering Keurcompost dient u zich in eerste
instantie te richten tot de leverancier van de Keurcompost.
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