
 

 

 
 
 
 
 

Keurcompost in de landbouw – informatie voor gebruikers 

Wat is Keurcompost? 
Keurcompost is hét keurmerk voor compost in de landbouw. De brancheorganisaties van 
compostproducenten, de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging 
Afvalbedrijven, beheren het schema. De eisen die Keurcompost stelt zijn overeengekomen met 
vertegenwoordigers van compostgebruikers in de akkerbouw, zoals die zijn verenigd in het 
Akkerbouw Certificeringsoverleg (ACO). 
  

Aan welke eisen moet Keurcompost voldoen? 
De producent van Keurcompost voldoet aan eisen die strenger zijn dan de wettelijke eisen. Deze 
eisen hebben onder meer betrekking op het composteerproces en de kwaliteit van het 
compostproduct.  De proceseisen garanderen dat het compostproduct gehygiëniseerd is, dat wil 
zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen. De strenge producteisen zorgen ervoor dat 
verontreinigingen tot meer dan 10 keer lager zijn dan wettelijk is voorgeschreven.  
Met ingang van 1 april 2021 mag alleen Keurcompost Klasse A worden toegepast door akkerbouwers 
die telen onder het voedselveiligheidscertificaat (VVAK).  
 
Tabel 1 Eisen bodemvreemde verontreinigingen Keurcompost Klasse A en Klasse B (gewichtsprocent droge stof) 

 Klasse A Klasse B Toelichting 

Overige verontreinigingen 2-20 mm(1) ≤ 0,05 % ≤ 0,10 % Verontreinigingen > 20 mm zijn niet 
toegestaan. 

Glas 2-20 mm ≤ 0,05 % ≤ 0,10 % Glas > 20 mm is niet toegestaan. 

Steen 5-20 mm(2) ≤ 1,00 % ≤ 2,00 % Steen > 20 mm is niet toegestaan. 
(1) Dit betreft bodemvreemde componenten m.u.v. glas en steen (plastic, textiel, metaal etc.). 

(2) Dit betreft alle steen. In de praktijk is het grootste gedeelte hiervan bodemeigen materiaal. 

 

Hoe weet ik zeker dat ik Keurcompost krijg? 
Een onafhankelijke auditor controleert jaarlijks de producenten van Keurcompost. Alle 
gecertificeerde compostproducenten zijn te vinden op het register op www.keurcompost.nl. 
Keurcompost moet altijd worden geleverd met een analyserapport zoals op de volgende pagina van 
deze factsheet is weergegeven.  Wanneer u niet een dergelijk analyserapport krijgt, is het product 
geen Keurcompost. 
  

Waar koop ik Keurcompost? 
In Nederland zijn inmiddels circa 60 locaties van compostproducenten Keurcompost gecertificeerd 
(van de ongeveer 120 locaties in Nederland). Dit betreft zowel producenten van gft-compost als van 
groencompost. Op www.keurcompost.nl vindt u per provincie een overzicht van deze bedrijven en 
hun contactgegevens.  
 



 

 

 

 

 

Opmerkingen of klachten? 
Keurcompost producenten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Wanneer u desondanks 
opmerkingen of klachten heeft over bij u geleverde Keurcompost, verzoeken wij u dit te melden bij 
uw leverancier en bij het Meldpunt Klachten van de Certificeringscommissie Keurcompost. Ook 
wanneer u partijen compost krijgt aangeboden als Keurcompost, terwijl dit geen Keurcompost is, dan 
kunt u bij dit Meldpunt terecht. Deze kunt u bereiken via meldpuntklachten@keurcompost.nl   
 

Voorbeeld van Keurcompost analyserapport 

 

Figuur 1 Voor- en achterkant van analyserapport Keurcompost 
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