KeurMest: de eerste stap richting een gecertificeerde keten
KeurMest is de gedragscode voor ondernemers die met mest werken. Ondertekenaars garanderen
dat zij zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan.
KeurMest is een gedragscode voor en door alle ondernemers in de mestketen. Van veehouders tot
eindgebruikers (bijv. akkerbouwers, mestverwerkers), van transporteurs tot loonwerkers. Hiermee
kunnen zij laten zien dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of
verwerken. En hiermee kun je zien wie van je samenwerkingspartners op de juiste manier omgaat
met mest. Het is de eerste stap richting een gecertificeerde keten1.
Waarom KeurMest? Omdat het nodig is, omdat het hoort en omdat het loont.
KeurMest is een eerste stap in de eerlijke en eerzame mestketen. En waarom is dat belangrijk?


Omdat we samen willen werken aan een goed imago, want we balen ervan als anderen ons met
achterdocht bekijken. We willen dat de samenleving ons positief ziet.



Omdat we liever zelf onze zaken op orde houden dan dat partijen van buiten dat gaan doen.



Door nieuwe technologische ontwikkelingen en datakoppeling wordt zelfs de kleinste
(administratieve) fout zichtbaar.



Omdat we willen dat de generaties na ons kunnen genieten van ons mooie land.

Wat is KeurMest?
De ondertekenaars van KeurMest verklaren dat dat zij verantwoordelijkheid nemen voor een
eerlijke verantwoording en gebruik van mest en mineralen en dat ze zich houden aan alle wet- en
regelgeving op dit gebied. Dit verlangen zij ook van hun samenwerkingspartners. Ondertekenaars
komen in een register, dat door iedereen in te zien is. Bedrijven hebben daarmee meer zekerheid
en bouwen vertrouwen op met die bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.
De complete verklaring (6 punten) is te vinden op www.keurmest.nl
Samen bereiken we ons doel: een eerlijke mestketen
Gaan wij met nieuwe bandbreedtes, KeurMest, certificering, bijscholing en communicatie ons doel, een
eerlijke mestketen, bereiken? Nee, dit is slechts een onderdeel. Wij als sector werken aan een eerlijke
mestketen, en de overheid hanteert ook een stevige aanpak.
Ondertekenen & kosten
Ondernemers kunnen de gedragscode ondertekenen op de website www.keurmest.nl. De
ondertekening werkt via een koppeling met eHerkenning en eenmalige iDEAL-betaling van €2,50
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De varkenshouderij volgt een parallel en equivalent spoor, en heeft gedragscode van KeurMest ingebed in KKS

Holland Varken.

