
D
R-000-00/000000

Meststof

organische

anorganische

	Regels	voor	het	gebruik	van	zuiveringsslib

Wat	is	zuiveringsslib?
Zuiveringsslib is slib uit een installatie voor de zuivering van 
huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater, of ander 
afvalwater van soortgelijke samenstelling. Zuiveringsslib 
kan ook slib zijn uit septictanks en andere installaties voor 
de verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater, met 
uitzondering van vet- en zandvangers.

Wat	is	vloeibaar	zuiveringsslib?
Zuiveringsslib dat verpompbaar is.

Wat	is	steekvast	zuiveringsslib?
Zuiveringsslib dat niet verpompbaar is.

Bij het gebruik van zuiveringsslib gelden gebruiksnormen, 
doseringsnormen en uitrijregels.

Gebruiksnormen
•  Gebruikt u zuiveringsslib, dan is het gebruiksnormenstelsel 

van toepassing. 
•  De hoeveelheid zuiveringsslib die u mag gebruiken is niet 

onbeperkt en moet passen binnen het gebruiksnormenstelsel. 
Zuiveringsslib telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke 
mest. Het telt wel mee voor stikstofgebruiksnorm en de 
fosfaatgebruiksnorm. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof 
voor 40% mee (de werkingscoëfficiënt is 40%) en fosfaat voor 
100%.

Doseringsnormen
•  Voordat u zuiveringsslib op landbouwgrond mag gebruiken, 

moet u de bodem eens per tien jaar laten bemonsteren en 
analyseren. Dit is om vast te stellen dat één of meer van de 
stoffen in de bodem de toetsingswaarden niet overschrijden. 

•  Kijk voor de lijst met stoffen en de hoogte van de 
toetsingswaarden op www.minlnv.nl/loket.

De hoeveelheid vloeibaar zuiveringsslib die u mag gebruiken 
mag niet groter zijn dan:
•  twee ton droge stof per hectare per jaar op bouwland of
•  één ton droge stof per hectare per jaar op grasland.

De hoeveelheid steekvast zuiveringsslib die u mag gebruiken 
mag niet groter zijn dan:
•  vier ton droge stof per hectare per twee jaar op bouwland of
•  twee ton droge stof per hectare per twee jaar op grasland.

Tijdens deze perioden mag u het grondgebruik voor de 
hectaren waarop u vloeibaar en/of steekvast zuiveringsslib 
gebruikt niet wijzigen.

Uitrijregels
Er zijn regels voor het uitrijden van zuiveringsslib:

Landbouwgrond
U mag zuiveringsslib gebruiken op landbouwgrond van 
1 februari tot 1 september. Het moet gelijkmatig over het 
perceel worden verspreid en emissiearm worden toegediend. 
U hoeft zuiveringsslib niet emissiearm aan te wenden als het 
zand- of lössgrond is in een veenkoloniaal bouwplan of als 

het bouwland is op Texel. U hoeft steekvast zuiveringsslib niet 
emissiearm aan te wenden op gronden waarop gras geteeld 
wordt, of waarop uitsluitend fruit wordt geteeld, tenzij de grond 
een hellingspercentage heeft van zeven of meer. Het is niet 
toegestaan om zuiveringsslib te gebruiken op natuurterrein of 
op overige grond.

 Buiten deze periode mag u:
•  van 1 september tot en met 15 september zuiveringsslib 

gebruiken op grasland dat op kleigrond of veengrond ligt
•  van 1 september tot en met 31 januari steekvast zuiveringsslib 

gebruiken op bouwland dat op kleigrond of veengrond ligt
•  van 1 september tot en met 15 september vloeibaar 

zuiveringsslib gebruiken op bouwland dat op veengrond ligt
•  vloeibaar zuiveringsslib gebruiken op bouwland dat op 

kleigrond ligt van:
   - 1 september 2008 tot en met 15 oktober 2008
   - 1 september tot en met 15 september vanaf 2009
•  stikstofarm zuiveringsslib gebruiken (bevat niet meer dan 70 

gram stikstof per kilo droge stof) wanneer het: 
-  rechtstreeks door de producent of door tussenkomst van 

hooguit één vervoerder aan de gebruiker is afgeleverd
- wordt gebruikt op de dag waarop het is afgeleverd
- niet is gemengd

U mag geen zuiveringsslib gebruiken:
•  op weideland: tijdens de beweidingsperiode
•  op grond die u gebruikt voor de teelt van voedergewassen: 

minder dan drie weken voor de oogst
•  op grond die u gebruikt voor groente- of fruitaanplant, met 

uitzondering van fruitbomen: tijdens de groeiperiode van de 
groente of het fruit

•  op grond die u heeft bestemd voor de teelt van groenten of 
vruchten die in rechtstreeks contact met de bodem staan en 
rauw worden geconsumeerd: minder dan tien maanden voor 
de oogst en ook niet tijdens de oogst 

•  als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren, of geheel of 
gedeeltelijk is bedekt met sneeuw

•  als de bovenste bodemlaag is verzadigd met water
•  van 1 september tot en met 31 januari als u de bodem 

tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert
•  op grond met een hellingspercentage van zeven of meer als 

de grond is aangetast door geulenerosie
•  op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van zeven 

of meer
•  op bouwland met een hellingspercentage van achttien of meer

Er zijn ook regels voor het verhandelen van zuiveringsslib. Uw 
leverancier moet hieraan voldoen. U mag alleen zuiveringsslib 
gebruiken dat voldoet aan die verhandelingseisen. 

Meer	informatie
Wilt u meer informatie? Bel dan met Het LNV-Loket: 
0800 – 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 
Of kijk op www.minlnv.nl/loket. Zie voor meer informatie de 
brochure ‘Vervoeren van zuiveringsslib en compost’ en de flyer 
‘Regels voor handel en vervoer van zuiveringsslib’.
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