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Korte omschrijving Fabrikant andere meststoffen 
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, 

teeltsubstraten en zuiveringsslib  
PR27 

E/T/R Registratie R 
Formaat n° E/T NVT  
Autocontrolegids Sectorgids productie, import en handel organische 

meststoffen 
Autocontrolegids in de sector van de productie en 
groothandel van minerale meststoffen  
Autocontrole gids voor de sector van de fabricatie, handel, 
invoer en transport van organische teeltsubstraten 

G-028 
 
G-035 
 
G-036 
 

Andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib: 
enkelvoudige meststoffen, meststoffen op basis van secundaire elementen, meststoffen die uitsluitend één 
sporenelement bevatten, enkelvoudige meststoffen voor de aanmaak van voedingsoplossingen voor 
hydrocultuur en substraatteelt, enkelvoudige organische of fysische bodemverbeterende middelen, 
teeltsubstraten, aanverwante producten en/of zuiveringsslib.  
 
Enkelvoudige meststoffen zijn stikstof-, fosfaat- of kaliummeststoffen met een aan te geven gehalte aan 
slechts één van de primaire nutriënten stikstof, fosfor of kalium bv. magnesiumnitraat, zacht natuurfosfaat, 
kaliumchloride, tabaksstof, diermeel, ammoniumsulfaatoplossing (“spuiwater”, “spuiloog”) of enkelvoudige 
meststoffen met twee of drie hoofdzakelijke hoedanigheden bv. guano van vogels. 
 
Meststoffen op basis van secundaire elementen  zijn meststoffen die de elementen calcium en/of 
magnesium en/of natrium en/of zwavel bevatten bv. calciumsulfaat, kieseriet, kalkmeststoffen, slijpkalkslib, 
schuimaarde, gemalen eierschalen, zwavelhoudende magnesiummeststof, natriumchloride.  
  
Meststoffen die uitsluitend één sporenelement bevatten. Sporenelementen zijn de elementen boor, kobalt, 
koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink, die in kleine hoeveelheden, vergeleken met die voor primaire en 
secundaire nutriënten, essentieel zijn voor de groei van planten bv. booroxide, ijzerzout, koperchelaat, 
zinkcomplex.  
 
Enkelvoudige meststoffen voor de aanmaak van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en substraatteelt 
zijn bv. salpeterzuuroplossing, kaliumchlorideoplossing.  
 
Organische of fysische bodemverbeterende middelen zijn materialen die worden toegevoegd aan bodems 
en die als voornaamste functie hebben de fysische en/of chemische en/of biologische eigenschappen van de 
bodem te verbeteren, met uitzondering van zuiveringsslib bv. veen, tuinturf, groencompost, gedroogde mest, 
afgeoogst champignonsubstraat (“champost”), geëxpandeerd perliet, colloïdaal silicium.  
 
Teeltsubstraten zijn materialen waarin planten worden geteeld, met uitzondering van een bodem in situ bv. 
potgrond, champignonsubstraat.   
 
Aanverwante producten zijn producten waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige 
productie wordt toegeschreven andere dan deze hierboven vermeld  bv. natriumselenaat, dicyaandiamide, 
oplossing van plantaardige eiwitten, voeding voor waterplanten, zeewierextracten opgelost in water. 
 
Zuiveringsslib is behandeld slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk en/of stedelijk en/of 
industrieel afvalwater.  
 
Vervaardiging van ‘andere meststoffen’ omvat eveneens het mengen van een enkelvoudige of een 
samengestelde meststof met een meststof die micronutriënten bevat of met een organisch 
bodemverbeterend middel tot respectievelijk bv. een stikstofmeststof of meststof NPK met koper (Cu) of bv.  
een verrijkte groencompost.   
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Indien samengestelde meststoffen, gemengde organische bodemverbeterende middelen, meststoffen die 
uitsluitend meerdere micronutriënten bevatten of meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen  
vervaardigd worden is respectievelijk de combinatie Plaats-Activiteit-Product PL43AC39PR19 - 63 - 65 - 99 
Fabrikant van respectievelijk voornoemde producten vereist (zie fiche ACT 123, ACT 128, ACT 124 en/of 
ACT 126).  
 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT 
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
Groothandel in andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
Detailhandel in andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
Opslag van andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, voor eigen 
rekening  
 
(Onmiddellijk) verpakken van andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en 
zuiveringsslib, voor eigen rekening   
 
Vervoer van andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, voor eigen 
rekening 
 
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR128 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten 
samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong 
 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR 63 - Samengestelde meststoffen 
 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR65 - Meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten 
 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR99 - Mengsels van meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en 
substraatteelt 
 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR19 - Gemengde organische bodemverbeterende middelen 
 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, indien groothandel van 
andere producten dan andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
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PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, indien detailhandel van 
andere producten dan andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
PL47 - Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR 19  - 63 - 65 - 99 - 128 - allerlei meststoffen behalve ‘EG meststoffen’ en gemengde organische 
bodemverbeterende middelen 
 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR 147 -  Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten  
 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR 147 -  Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR7 - Mengvoeders voor voedselproducerende dieren 
 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR7 - Mengvoeders voor voedselproducerende dieren 
 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR6 - Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren 
 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR6 - Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren 
 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR210 - Zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL47  - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR211 - Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR154 - Zaaizaden, vermeerderingsmateriaal en plantgoed 
 
Reglementaire basis 
KB 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 
 
KB van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, 
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. 
 
Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake 
meststoffen. 
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Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
NVT 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
NVT 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
NVT 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
NVT 
Autocontrole 
Gids G-028 vanaf versie 1. 
Gids G-035 vanaf versie 1. 
Gids G-036 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
Financiering 
Facturatie sector: toelevering landbouw – meststoffen. 
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, wordt de FAVV 
heffing berekend  in functie van het geproduceerd tonnage. 

 
 


