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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agrokennis  

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

Via deze brief informeer ik u over de oordeelvorming van de Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet (CDM) met betrekking tot uw verzoek om advies over het opnemen 

van gebruikte bleekaarde met actieve koolstof op de G-lijst van bijlage Aa van de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URMW). Uw verzoek is bij de CDM 

binnengekomen via de zogenoemde helpdesk. Het advies van de CDM is gebaseerd 

op een analyse van beschikbare informatie aangevuld met een literatuurstudie. De 

bevindingen van de CDM zijn gerapporteerd in een notitie die als bijlage 1 bij deze 

brief is gevoegd. 

 

De CDM adviseert om gebruikte bleekaarde met actieve koolstof niet op te nemen in 

bijlage Aa van de URMW in onderdeel IV categorie 1 G. Uit de schaarse informatie 

blijkt dat er een grote variatie is in bleekaarden met actieve kool. Die variatie en de 

variatie in belasting met contaminanten moet eerst in beeld worden gebracht. Een 

aandachtspunt is ook dat bleekaarden niet alleen resteren bij het bleken van 

plantaardige oliën maar ook van andere processen, zoals verwerking van dierlijke en 

minerale oliën. Er zou een methodiek moeten worden ontwikkeld om schoon en 

onverdachte gebruikte bleekaarden (met actieve koolstof) te kunnen onderscheiden 

van milieubezwaarlijke gebruikte bleekaarden. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 
Prof. dr. Oene Oenema 
 
cc.  ir. C. Lever, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

dr.ir. H.J. Smit, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

dhr. ir. P.J.A. Soons, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 
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