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Korte omschrijving Fabrikant meststoffen oligo elementen
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten PR65 
E/T/R Erkenning 13.1 
Formaat n° E/T ME/99999999  
Autocontrolegids Autocontrolegids in de sector van de productie en 

groothandel van minerale meststoffen 
G-035 
 

Vervaardiging: het (reeds louter) mengen of in oplossing of in suspensie brengen in water van twee of meer 
meststoffen die één micronutriënt bevatten 
 
Meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten: producten verkregen door het mengen of door het 
oplossen of in suspensie brengen in water van twee of meer meststoffen die slechts één micronutriënt 
bevatten zoals opgenomen in de VO 2003/2003, bijlage I E.2.4 of het KB van 28 januari 2013, bijlage I 
hoofdstuk V afdeling I of een product toegelaten door ontheffing  
 
Micronutriënten 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 
 
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 meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten  
 
Detailhandel in meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten  
 
Opslag van meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten voor eigen rekening 
 
(Onmiddellijk) verpakken van  meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten voor eigen rekening 
 
Vervoer van meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten 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)
NVT 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
ACT 122: Fabrikant andere meststoffen  
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR27 - Andere meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
ACT 128: Fabrikant samengestelde meststoffen  
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR 63 - Samengestelde meststoffen 
 
ACT 126: Fabrikant meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 



2/4 

Technische fiche activiteit TRA – ACT 124 
versie n° 3    10/06/2020

  
PR99 - Mengsels van meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en 
substraatteelt 
 
ACT 123: Fabrikant gemengd organisch bodemverbeterend middel 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR19 - Gemengde organische bodemverbeterende middelen 
 
ACT 125: Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten 
PL43 - Fabrikant 
AC39 - Vervaardiging 
PR128 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten 
samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong 
 
ACT 130: Groothandelaar meststoffen  
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, indien groothandel van 
andere producten dan meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten 
 
ACT 121: Detailhandelaar meststoffen  
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib, indien detailhandel van 
andere producten dan meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten 
 
ACT 131: Invoerder gemengd organisch bodemverbeterend middel  
PL47- Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR19 - Gemengde organische bodemverbeterende middelen 
 
ACT 135: Invoerder samengestelde meststoffen 
PL47 - Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR63 - Samengestelde meststoffen behalve ‘EG meststoffen’ 
 
ACT 132: Invoerder meststoffen oligo elementen  
PL47 - Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR 65 - Meststoffen die meerdere oligo-elementen bevatten behalve ‘EG meststoffen’ 
 
ACT 133: Invoerder meststoffenmengsels voor voedingsoplossingen 
PL47 - Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR99 - Mengsels van meststoffen voor de bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en 
substraatteelt 
 
ACT 387: Invoerder meststoffen dierlijke bijproducten 
PL47 - Groothandelaar 
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN 
PR128 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en aanverwante producten 
samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproducten van dierlijke oorsprong 
 
ACT 138: Groothandelaar pesticiden  
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
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PR147 - Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
ACT 136: Detailhandelaar pesticides  
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR147 - Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
ACT 264: Groothandelaar mengvoeders 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR7 - Mengvoeders voor voedselproducerende dieren 
 
ACT 272: Detailhandel mengvoeders vee  
PL29  - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR7 - Mengvoeders voor voedselproducerende dieren 
 
ACT 263: Groothandelaar petfood 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR6 - Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren  
 
ACT 271: Detailhandelaar petfood 
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR6 - Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren 
 
ACT 242: Groothandel zaaizaden plantenpaspoort (erkenning) 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR210 - Zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
ACT 241: Groothandel zaaizaden zonder plantenpaspoort 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR211 - Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
ACT 418: Detailhandel sierplanten en vermeerderingsmateriaal 
PL29 - Detailhandelaar 
AC93 - Detailhandel 
PR229 - Zaaizaden, vermeerderingsmateriaal en sierplanten 
 
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 
 
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
- een kopie van de etiketten van de producten die de operator wenst te gebruiken en een voorstel van etiket 
van de eindproducten die hij wenst te vervaardigen/verhandelen  
- het algemeen grondplan van het bedrijf
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- de technische schema’s van de installaties en van het productieproces 
- de lijst van het voornaamste industrieel materieel bv menger, weegtoestel, hamermolen, pers, droger 
- overzicht van de opslagcapaciteit van grondstoffen en afgewerkte producten 
 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
Inspectiebezoek verplicht 
 
Vóór erkenning: checklist: 
TRA 3505 – Infrastructuur en hygiëne (enkel die items invullen met betrekking tot de infrastructuur) 
 
2e inspectie voor definitieve erkenning: checklists: 
TRA 3505 – Infrastructuur en hygiëne (alle items) 
TRA 3080 – Autocontrole 
TRA 3023 – Traceerbaarheid 
TRA 3344  – Verpakking en etikettering 
TRA 3229 – Meldingsplicht 
 
http://www.afsca.be/checklists-nl/verwerking.asp
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
Bijkomende informatie te leveren door de operator bij de inspectie en te noteren in het commentaarveld van 
de checklist TRA 3505: 
- analyses die de homogeniteit van de eindproducten aantonen  
 
Andere nuttige info: 
Ook wanneer enkel producten met ontheffing van de FOD worden gefabriceerd, is de FAVV erkenning 
vereist. De ontheffing vervangt in geen geval de FAVV erkenning 
 
Autocontrole 
Gids G-035 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
 

 


