
Erkenningsvoorwaarden voor  de bereiders of fabrikanten van: 
- samengestelde meststoffen 
- meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten 
- mengsels van meststoffen voor bereiding van voedingsoplossingen voor 

hydrocultuur en substraatteelt 
- producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke 

oorsprong 
- gemengde organische bodemverbeterende middelen 
 
Bijlage II.13.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere 
regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
 
Activiteit :  

Het vervaardigen van  
- samengestelde meststoffen. 
- meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten. 
- mengsels van meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor 

hydrocultuur en substraatteelt. 
- producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke 

oorsprong. 
- gemengde organische bodemverbeterende middelen. 

 
 
Activiteitencode : 
- Bereiders of fabrikanten van samengestelde meststoffen :  

o Onder categorie �meststoffen non CE en subcategorie �vaste meststoffen� : 
11014580 

o onder categorie �meststoffen non CE� en subcategorie �vloeibare meststoffen� : 
11014630 

o onder categorie �meststoffen  CE� en subcategorie �vaste meststoffen� : 
11014290 

o onder categorie �meststoffen non CE� subcategorie �vloeibare meststoffen� : 
11014430 

- Bereiders of fabrikanten van meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten:  
o onder categorie meststoffen CE : 11014350 
o onder categorie meststoffen non CE : 11014695 

- Bereiders of fabrikanten van mengsels van meststoffen voor de bereiding van 
voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt : 11014750 

- Bereiders of fabrikanten van producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit 
bijproducten van dierlijke oorsprong :  

o Vaste meststoffen : 11014520 
o Vloeibare meststoffen : 11014620 

- Bereiders of fabrikanten van gemengde organische bodemverbeterende middelen : 
11014860 

 
Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag: 
- Modeletiketten of ontwerpen van etiketten toevoegen; 
- het algemeen grondplan van het bedrijf, het schema van de technische installaties en van 

het productieproces evenals de lijst van het voornaamste industrieel materieel 
verstrekken 

 



Infrastructuur Uitrusting Exploitatie 
het opbergen van deze 
producten moet geschieden 
in lokalen waar een goede 
bewaring verzekerd is (1) 

de fabricage en de 
bereiding van deze 
producten moeten 
geschieden in een daartoe 
aangepaste mechanische 
inrichting, waardoor een 
volledige homogeniteit van 
de mengsels wordt 
bekomen (1) 

een systeem van autocontrole 
instellen, toepassen en 
handhaven, dat de veiligheid 
van de producten omvat. (2)) 
 

  beschikken over systemen of 
procedures waarmee van de 
ontvangen producten worden 
geregistreerd : de aard, de 
identificatie en de hoeveelheid 
van het product, de 
ontvangstdatum, de identificatie 
van de vestigingseenheid die 
het product levert. 
Met betrekking tot de 
afgevoerde producten worden 
de volgende gegevens 
geregistreerd : de aard, de 
identificatie en de hoeveelheid 
van het product, de 
leveringsdatum, de identificatie 
van de vestigingseenheid die 
het product afneemt. Tevens 
moet het verband tussen de 
aangevoerde en de afgevoerde 
producten kunnen worden 
gelegd. (3) 

  onverwijld het Agentschap in 
kennis stellen indien de operator 
van mening is of redenen heeft 
om aan te nemen dat een door 
hem ingevoerd, geproduceerd, 
gekweekt, geteeld, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd 
product schadelijk kan zijn voor 
de gezondheid van mens, dier 
of plant. Hij stelt het Agentschap 
in kennis van de maatregelen 
die hij heeft genomen om 
risico�s te voorkomen en 
verhindert of ontmoedigt 
niemand om overeenkomstig de 
wetgeving en de juridische 
praktijk, met het Agentschap 
samen te werken, indien 
hierdoor een risico in verband 
met een product kan worden 
voorkomen, beperkt of 
weggenomen (4) 

 
Wetgeving : 
 
(1) Art. 2  van het MB van 14/02/2006 betreffende de handel in meststoffen, 

bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (dit besluit zal opgeheven en vervangen 



worden tegen 01/01/2006, in het nieuw besluit zal een bijkomende voorwaarde 
opgenomen worden) 

(2)  Art. 3. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen 

(3) Art. 6. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen 

(4) Art. 8. KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen 

 


