
Advies 2002/25 – Luik 1: Gebruik van dierlijke bijproducten bij de bereiding van organische meststoffen 

Nadat het advies werd uitgebracht over dossier 2001/31 betreffende een eerste ontwerp-koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, werd de Europese 
verordening 1774/2002 gepubliceerd in het Publicatieblad van 3 oktober 2002. Die verordening heeft betrekking op 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De verordening deelt de dierlijke 
bijproducten in in drie categorieën, van 1 tot 3. Categorie 1 houdt het grootste gevaar in wat TSE (boviene spongiforme encefalopathie) 
betreft. De jongste wijziging van het koninklijk besluit houdt rekening met deze Europese verordening maar voert, conform artikel 35 van 
bedoelde verordening, meer beperkende nationale voorschriften in. De eisen die zijn opgenomen in een nieuwe versie van een deel van 
bijlage I en een nieuwe bijlage III bij het KB beperken immers het gebruik van bijproducten van dierlijke orsprong die kritiek kunnen zijn 
voor gebruik als organische mest in de landbouw tot uitsluitend producten van categorie 3 waarbij tevens bijzondere hygiëne-eisen 
worden opgelegd (meestal de eis dat een warmtebehandeling wordt uitgevoerd volgens bepaalde methoden die kunnen verschillen 
naargelang van de aard van het als meststof gebruikte product). Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat dit voldoende 
veiligheidsgaranties biedt ten aanzien van het gevaar voor verspreiding van TSE. De enige producten van categorie 2 die als meststof of 
bodemverbeteraar mogen worden gebruikt zijn guano, droge stalmest en wormencompost van stalmest. Het comité wijst evenwel op het 
feit dat sommige andere bijproducten van categorie 2 die, volgens de huidige verwoording van het KB verboden blijven, later ook gebruikt 
zouden kunnen worden als organische meststof op voorwaarde dat voldoende veiligheidsgaranties worden geboden zowel met 
betrekking tot de herkomst als tot de erop uitgevoerde behandelingen.  

 


