Besluit van
, houdende
wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van
regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz..
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
XX XX 2020, nr. WJZ / 20XXXxXXXX;
Gelet op de artikelen 15, eerste lid, 34, 35, 36 en 37, 62, tweede lid, van de Meststoffenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van XX XX 2020,
nr. W);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
van XXXXXXX, nr. WJZ / XXXXXXXX, ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 32, tweede lid, onderdeel f, wordt na de zinsnede “de datum waarop de aan- of afvoer
plaatsvond” een zinsnede ingevoegd, luidende: , de persoon of personen die het vervoer van
dierlijke meststoffen heeft of hebben verricht.
B
Aan artikel 39 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. De intermediair houdt in verband met de verantwoording van het vervoer van dierlijke
meststoffen in zijn administratie bij voor elke vracht dierlijke meststoffen:
a. welke persoon of personen op welk moment het vervoer heeft of hebben verricht; en
b. de positiegegevens van het betreffende transportmiddel gedurende het vervoer.
C
Onder vervanging van “; en” aan het slot van onderdeel b en onder vervanging van de punt aan
het slot van onderdeel c door “; en” wordt in artikel 44, vierde lid, een onderdeel toegevoegd,
luidende:
d. de persoon of personen die het vervoer van dierlijke meststoffen heeft of hebben verricht.
D
Het opschrift van paragraaf 1 van Hoofdstuk IX komt te luiden:
Paragraaf 1. Vervoer van dierlijke meststoffen
E
Na artikel 48a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 48b
1.Het vervoer van een vracht drijfmest door een intermediair geschiedt met een transportmiddel
dat is uitgerust met de krachtens artikel 70, vierde lid, onderdeel b, voorgeschreven apparatuur die
op naam van de intermediair is geregistreerd.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de apparatuur,
bedoeld in het eerste lid is bevestigd en op welke wijze deze apparatuur is verbonden met de
apparatuur, bedoeld in artikel 49, eerste lid.

F
De artikelen 49, 50 en 51 komen te luiden:
Artikel 49
1. Vervoer van dierlijke meststoffen geschiedt met behulp van een satellietvolgsysteem en
apparatuur voor gegevensregistratie.
2. Door middel van de in het eerste lid bedoelde apparatuur worden gegevens betreffende het
vervoer van de vracht dierlijke meststoffen vastgelegd in het systeem, bedoeld in artikel 51.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:
a. de eisen waaraan de apparatuur, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen;
b. de wijze waarop de apparatuur, bedoeld in het eerste lid, is bevestigd; en
c. de gegevens die met de apparatuur, bedoeld in het eerste lid, moeten worden vastgelegd en de
wijze waarop die gegevens moeten worden vastgelegd, bewaard en verstrekt.
4. De krachtens het derde lid te stellen regels kunnen voor verschillende categorieën vervoerders,
mestsoorten, herkomst of beoogde bestemming verschillend worden vastgesteld.
Artikel 50
1. Voorafgaand aan het vervoer van dierlijke meststoffen doet de vervoerder daarvan mededeling
aan de minister.
2. Ten behoeve van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, worden gegevens verstrekt die
betrekking hebben op dat vervoer van dierlijke meststoffen, waaronder:
a. gegevens die betrekking hebben op de vervoerder;
b. gegevens die betrekking hebben op de leverancier;
c. gegevens die betrekking hebben op de vracht dierlijke meststoffen;
d. gegevens die betrekking hebben op de afnemer;
e. het geplande moment van vervoer van de vracht dierlijke meststoffen.
3. Voor de mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gebruik gemaakt van het systeem, bedoeld
in artikel 51.
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de gegevens die moeten worden
verstrekt bij de mededeling alsmede over het moment waarop de mededeling, bedoeld in het
eerste lid, door de vervoerder wordt gedaan. Deze regels kunnen voor verschillende gevallen
verschillend worden vastgesteld.
5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de mogelijkheid tot het wijzigen,
aanvullen dan wel intrekken van de mededeling en de gegevens die daarbij zijn verstrekt en het
moment waarop dit kan plaatsvinden.
Artikel 51
1. Bij het vervoer van dierlijke meststoffen wordt gebruik gemaakt van een door de minister
beschikbaar gesteld systeem.
2. Gegevens worden in het systeem, bedoeld in het eerste lid, verzameld, vastgelegd en verwerkt
met het oog op de verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen teneinde water te
beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
3. Ten behoeve van het systeem, bedoeld in het eerste lid, worden gegevens verstrekt die zien op
elke afzonderlijke fase in het vervoer van dierlijke meststoffen, waaronder:
a. een melding dat de vervoerder bij de leverancier gereed is om de vracht dierlijke meststoffen te
laden;
b. gegevens die betrekking hebben op het laden van de vracht dierlijke meststoffen;
c. gegevens die betrekking hebben op het wegen van de vracht dierlijke meststoffen;
d. gegevens die betrekking hebben op de bemonstering van de vracht dierlijke meststoffen;
e. gegevens die betrekking hebben op de hoeveelheidsbepaling van de vracht dierlijke meststoffen;
f. gegevens die betrekking hebben op het vervoer van de vracht dierlijke meststoffen;
g. gegevens die betrekking hebben op het lossen van de vracht dierlijke meststoffen.
4. De gegevens, bedoeld in het derde lid, worden voor elke fase onverwijld verstrekt en stemmen
te allen tijde overeen met de actuele omstandigheden van het vervoer.
5. De gegevens, bedoeld in het derde lid, worden volledig en naar waarheid verstrekt.
6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over wie de gegevens, bedoeld in het derde lid,
verstrekt.

7. Bij ministeriële regeling kan in afwijking van het vierde lid worden bepaald dat voor aldaar
omschreven gevallen de verstrekking van gegevens op een ander moment kan plaatsvinden.
8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de mogelijkheid tot het wijzigen dan
wel aanvullen dan wel verwijderen van de gegevens die zijn verstrekt en het moment waarop dit
kan plaatsvinden.
9. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze en het tijdstip waarop de
gegevens die worden verstrekt worden opgemaakt en ondertekend.
10. De regels, bedoeld in het zesde tot en met negende lid kunnen voor verschillende gevallen
verschillend worden vastgesteld.
11. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop toegang tot het
systeem kan worden verkregen.
G
Na artikel 51 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 51a
Een vracht zuiveringsslib, compost, mengsels van zuiveringsslib en compost, of krachtens artikel
55, eerste lid, aangewezen overige organische meststoffen gaat tijdens het vervoer vergezeld van
een op de vracht betrekking hebbend vervoersbewijs, dat overeenkomstig de regels, gesteld bij of
krachtens paragraaf 3 van dit hoofdstuk, is opgemaakt.
H
Artikel 52 komt te luiden:
Artikel 52
1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de gevallen waarin en de
voorwaarden waaronder de artikelen 48, 48b, 49, 50 en 51 geheel of gedeeltelijk niet van
toepassing zijn.
2. De krachtens het derde lid te stellen regels kunnen voor verschillende categorieën vervoerders,
mestsoorten, herkomst of beoogde bestemming verschillend worden vastgesteld.
I
Hoofdstuk IX, paragraaf 2 vervalt.
J
Artikel 55 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:
4. De gegevens op het vervoersbewijs worden niet gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Terzake van de ondertekening van het vervoersbewijs kunnen de leverancier, de vervoerder en
de afnemer elkaar niet machtigen.
K
In artikel 70, vierde lid, wordt “met betrekking tot devaststellingen” vervangen door “met
betrekking tot de vaststellingen”.
L
Na artikel 72b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 72c
In geval van overtreding van artikel 51, eerste lid, bedraagt de bestuurlijke boete voor de
vervoerder € 1.500.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

