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Geachte , 

 
In uw verzoek van 19 mei 2022, ontvangen op 3 juni 2021, heeft u met een 
beroep op de Wet Open Overheid (hierna: Woo) informatie verzocht over de 
volgende onderwerpen: 
- Korting op N-gebruiksnorm bij telen van maïs na scheuren van grasland in 2022 
- Verlenging pilot Mineralenconcentraat en pilot Kunstmestvrije Achterhoek 
- Certificeringssysteem Fertigarant 
- Actualisatie forfaitaire excretienormen 
 
Op 23 juni 2022 hebben wij telefonisch contact gehad over het verzoek. 

 
Op 24 juni 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de 
ontvangst van verzoek wordt beoordeeld.  
Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag 
neemt dan vier weken, omdat het verzoek zo ingewikkeld is, dat het niet lukt daar 
binnen vier weken inhoudelijk op te reageren en ik hiervoor twee weken extra 
nodig zou hebben. De uiterlijke beslisdatum is daarmee 15 juli 2022 geworden. 
 
 
Wettelijk kader  
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief.  
 
Inventarisatie documenten  
Bij de inventarisatie zijn 12 documenten aangetroffen. 
 
Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In 
deze brief wordt vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat 
voor u duidelijk is wat ik per document heb besloten en waarom ik dit heb 
besloten.  
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De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal 
documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig 
aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 
kunt vinden. 
 
Besluit 
Ik besluit de documenten waarin de door u opgevraagde informatie staat 
openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. 
Op de inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat slechts de 
uitzonderingsgrond uit artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e, van de Woo 
(aangeduid met de afkorting 5.1.2.e) is toegepast.  
Onder het kopje ‘Overwegingen’ licht ik dit nader toe. 
 
Overwegingen 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen. In de documenten, waarbij in 
de inventarislijst, in de kolom “Woo”, 5.1.2.e staat vermeld, staan 
persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, functienamen en 
telefoonnummers. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van 
betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat 
vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
 
Voor zover het de namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers van 
ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. In het kader van goed 
werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 
ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een 
naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 
om openbaarmaking op grond van de Woo.  
 
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die gedeeltelijk openbaar worden, worden samen met deze brief 
de documenten digitaal aan u toegezonden. 
 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met de behandelaar van uw verzoek. De contactgegevens vindt u 
rechtsboven op deze brief.  
 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze, 

drs. E.G.M. Veldhuis 
Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 
 
Bezwaarclausule  
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan: de  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 
 
Artikel 1.1 Recht op toegang 
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 
 
Artikel 2.1 Begripsbepalingen 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

- document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 
2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel 
van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de 
publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college; 

- milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

- Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties;  

- publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij 
een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of 
informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden 
gevorderd. 
 

Artikel 4.1 Verzoek 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval 
beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan 
elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan 
aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 
bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de 
verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij 
behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien 
de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld 
het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de 
verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is 
gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is 
verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5.  

 
 
 
Artikel 5.1 Uitzonderingen 
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1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege 
voor zover dit: 

a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b) de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 

paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming 
heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of 
deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn 
gemaakt; 

e) nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in 
artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de levenssfeer maakt. 

2.  Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover 
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; 

b) de economische of financiële belangen van de Staat, andere 
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-
informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op 
handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d) de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f) de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g) de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
h) de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 

sabotage; 
i) het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 
3.  Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een 
uitdrukkelijke motivering. 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 
geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de 
informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan 
de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal 
geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking 
onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in 
het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet 
tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een 
beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige 
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informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens 
op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor 
zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig 
geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie 
niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 
betrekking heeft op emissies in het milieu. 

 
 
 
 
 
 



DocumDatum TiSoort docume Onderwerp Beoordeling Woo Afzender Ontvanger
1 17-2-2017 Rapport CDM Advies groenbemesters Reeds openbaar  https //www.wur.nl/upload_mm/c/8/1/6b63d919-1690-4f07-981a-07b3b6a3e7f1_1705577_Oene%20Oenema%20bijlage%201.pdf CDM CDM
2 1-1-2020 Rapport jrc121636_pdf_version_safemanure (12) Reeds openbaar  https //publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121636 WUR WUR
3 1-1-2020 Rapport WENR-rapport-3033-2019-Engels-gecomprimeerd Reeds openbaar  https //www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId publication-way-353730363134 WUR WUR
4 1-1-2020 Rapport WENR-rapport-3034-demovelden-2019 (1) Reeds openbaar  https //www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId publication-way-353730363136 WUR WUR
5 1-1-2021 Rapport composition_of_mineral_concentrates_results_of_mo-wageningen_univers ty_and_research_541577 Reeds openbaar  https //research.wur.nl/en/publications/composition-of-mineral-concentrates-results-of-monitoring-insta l WUR WUR
6 1-1-2021 Rapport KVA-jaarrapportage-2020-WENR-rapport-3114-gecomprimeerd Reeds openbaar  https //library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2307340 WUR WUR
7 22-10-2021 Nota Scan_20211116_103838_MFP-1341 Deels openbaar 5.1.2e MIN LNV MIN LNV
8 22-10-2021 Brief DOMUS-21241976-v1-Verzoek_verlenging_ontheffing_voor_vrachtbemonstering_d kke_fractie_bij_continuproces Deels openbaar 5.1.2e MIN LNV MIN LNV
9 30-11-2021 Brief DOMUS-21248539-v3-Verzoek_voortzetting_ontheffing_vrachtbemonstering_dikke_fracties_op_basis_van_certificering_Fertigarant Deels openbaar 5.1.2e MIN LNV stichting Mestafzetcontrole

10 1-1-2022 Rapport Het gebru k en het delen van gegevens Reeds openbaar  https //zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1015591.pdf Kringloopw jzer Kringloopwijzer
11 1-1-2022 Document KringloopWijzer - ZuivelNL Reeds openbaar  https //zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1015591.pdf ABnte%20mineralenbenutting%20op%20het%20melkveebedr jf. ZuivelNL Zuivel NL
12 15-4-2022 Staatscourant TER INFO stcrt-2022-10999 Reeds openbaar  https //zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-10999.html





Kernpunten 
• In opdracht van CUMELA en LTO en met steun van TLN heeft KIWA CMR1 in

2017 een certificeringsschema opgesteld voor de borging van constante
gehalten bij (mest)verwerkende ondernemingen. Dit certificatieschema is in
november 2019 overgedragen aan de Stichting Mestafzetcontrole, een 
onafhankelijk stichting die o.a. tot doel heeft om certificatieschema's te 
ontwerpen en te onderhouden op het vlak van meststoffendistributie. Het
schema heeft de naam Fertigarant gekregen.

• Door de Stichting Mestafzetcontrole is het verzoek ingediend om de bestaande
ontheffingen op basis van artikel 38, tweede lid, van de Meststoffenwet te
verlengen.

• De ontheffingen die in 2019 voor 2 jaar zijn verleend, hadden het karakter
van een proef. De intentie was om deze periode te benutten om op basis van
een tussentijdse evaluatie over de toepassing en werking van Fertigarant te
onderzoeken of het wenselijk is om hier een structurele voorziening te maken
en hiervoor een w_ettelijke g·rondslag op te nemen in de Meststoffenwet. In
2020 is gestart met het verkennen van de mogelijkheden om certificering als
toelatingsinstrument op te nemen in de Meststoffenwet, maar besluitvorming
hierover heeft echter nog niet plaatsgevonden, mede omdat certificering als
instrument niet alleen betrekking heeft op Fertigarant maar ook wordt
betrokken op spoor 2 van de contouren van lhet nieuwe mestbeleid
(mestverwerking).

• Daarnaast is afgesproken dat de Stichting Mestafzetcontrole na de
tussentijdse evaluatie het certificeringsschema zou laten accrediteren bij de
Raad van accreditatie (RVA). Stichting Mestafzetcontrole heeft toegezegd dat
zij de accreditatie uiterlijk half oktober 2021 aanvragen bij de RVA.

• Eind 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van Fertigarant. Op basis
van deze evaluatie is zowel door het College van Deskundigen Fertigarant2 als
ambtelijk geconcludeerd dat:

(1) Het certificeringsschema Fertigarant naar behoren functioneert;
(2) KIWA CMR als certificerende instelling voldoende in staat is om de

kwaliteit van het systeem te borgen;
(3) KIWA CMR adequaat reageert bij afwijkingen m.b.t het 

certificeringsschema. Zo zijn verwerkers die dikke fractie
produceerden die niet stabiel genoeg was en daardoor buiten de
vastgestelde toegestane afwijking vielen, tijdelijk geschorst. Deze
bedrijven moesten met behulp van vrachtbemonstering aantonen dat
zij weer vaste mest met stabiele gehalten produceerden voordat zij
weer konden deelnemen aan Fertigarant.

• De productie van mest met stabiele gehaltes is van belang voor het optimaal
benutten van de gebruiksruimte voor mest in de landbouw, het verhoogt de
betrouwbaarheid van de gehaltes en draagt zo bij aan een afnemende
fraudeprikkel en transparantie in de markt.

1 KIWA CMR is de certificerende instelling
2 Het College van Deskundigen adviseert de regelinghouder, te weten de Stichting 
Mestafzetcontrole over het beheer en toezicht. Vanuit het ministerie van LNV is de NVWA 
met 1 persoon vertegenwoordigd in het College van Deskundigen. 
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