
1/4  

Technische fiche activiteit TRA – ACT 429 
versie n° 1      16/06/2021  

  
Korte omschrijving Opslagbedrijf dierlijke bijproducten meststoffen 
 Beschrijving Code 
Plaats Opslagbedrijf PL31 
Activiteit Tijdelijke opslag met bestemming meststoffen, 

bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten of 
aanverwante producten 

AC133 

Product Afgeleide producten (van niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten) 

PR93 

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

meststoffen  
Autocontrolegids voor de sector van de fabricatie, het 
verpakken, invoeren en distributie van teeltsubstraten en 
bodemverbeterende middelen 
Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en 
tuinbouwwerken 
Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-
toelevering 
Sectorgids autocontrole voor de primaire productie 
 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn louter 
indicatief en niet bindend – zie meer info in het luik 
“autocontrole” van deze fiche 

G-028 
 
G-036 
 
 
G-033 
 
G-038 
 
G-040 

Deze activiteit betreft de opslag van afgeleide producten met bestemming meststoffen  
 
Afgeleide producten: de verwerkte, gehygiëniseerde producten verkregen door een of meer handelingen, 
omzettingen of verwerkingsfasen van dierlijke bijproducten van categorie 2- of categorie 3-materiaal zoals 
gedefinieerd in VO (EG) Nr. 1069/2009, art 3 punt 2 bv. vismeel, diermeel, compost, digestaat, … maar ook 
de bemestingsproducten die ze, uitsluitend of gedeeltelijk, bevatten (bv. bloedmeel geëtiketteerd als 
meststof, samengestelde organische(-minerale) meststof, gedroogde mest, compost, digestaat, 
teeltsubstraat in bulk dat een organische meststof met afgeleide producten bevat, een biostimulant op basis 
van een residu van wormenteelt) 
 
Meststoffen (= bemestingsproducten): meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en 
aanverwante producten opgenomen in het KB van 28 januari 2013, bijlage I of toegelaten door ontheffing  
 
Deze fiche betreft de opslag  

- voor eigen rekening door de groothandelaar meststoffen - zie fiche ACT 130 
- voor rekening van derden (bv. een opslagbedrijf van dierlijke melen, een bij de Mestbank 

geregistreerd verzamelpunt, een verpakker van bemestingsproducten voor derden)  
 
Deze fiche betreft NIET de opslag  

- van producten die niet overeenkomstig de VO 142/2011 verwerkt/omgezet/gehygiëniseerd zijn (= niet 
afgeleide producten) (bv. (fracties) van niet gehygiëniseerd digestaat) of mengsels die ze bevatten. 
De Gewesten zijn bevoegd voor de opslag van deze producten.    

- voor eigen rekening van meststoffen door de detailhandelaar meststoffen - zie fiche ACT 121 
 
De inrichting die dierlijke bijproducten verwerkt/hygiëniseert tot afgeleide producten met bestemming 
meststoffen erkend door het Gewest en de fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten die reeds over een 
erkenning 13.1 van het FAVV beschikt – zie fiche ACT 125, moet niet bijkomend voor deze activiteit 
geregistreerd zijn tenzij eveneens afgeleide producten met bestemming meststoffen opgeslagen worden 
voor rekening van derden. 
 
Daarentegen is deze activiteit eveneens vereist indien de inrichting reeds over een registratie of een 
erkenning beschikt voor een andere bestemming dan meststoffen (bv. diervoeding - zie fiche ACT 280) of 
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van een andere bevoegde autoriteit (bv. technische toepassingen, …) 
 
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
Indien groothandelaar meststoffen: 
ACT 130: Groothandelaar meststoffen 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel  
PR66 - Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib 
 
Indien opslag voor derden: 
ACT 443: Opslag andere dan levensmiddelen  
PL31 - Opslagbedrijf 
AC125 - Opslag  
PR29 - Andere producten dan levensmiddelen en andere dan diervoeders 
 
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) 
(Onmiddellijk) verpakken van afgeleide producten met bestemming meststoffen  
 
Vervoer van afgeleide producten met bestemming meststoffen, 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 280: Opslag categorie 3 voor feed 
PL31 - Opslagbedrijf 
AC106 - Tijdelijke opslag met het oog op verder vervoer naar de diervoeding 
PR93 - Afgeleide producten (van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten) 
 
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 138: Groothandelaar pesticiden 
PL47 - Groothandelaar 
AC97 - Groothandel 
PR147 – Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten 
 
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. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening 
dierlijke bijproducten) 
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Verordening (EU) Nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake 
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van 
Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van 
veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn 
 
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 
Voorlopig NVT 
Zodra het Koninklijk Besluit van 16/01/2006 gewijzigd is en een erkenning vereist is voor deze activiteit, dient 
de geregistreerde operator de erkenning aan te vragen. Indien bij de inspectie vastgesteld wordt dat niet aan 
de eisen van de VO 142/2011 voldaan is, zal de erkenning geweigerd worden.   

 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 
In afwachting van de opname van deze activiteit in het Koninklijk Besluit van 16/01/2006 geldt registratie 
i.p.v. erkenning. Echter, de eisen voor opslag opgenomen in de VO 142/2011 zijn van toepassing.  
 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen 
Mogelijks worden op hetzelfde bedrijf afgeleide producten opgeslagen met een andere bestemming dan 
meststoffen die niet onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. In dat geval moet de operator over een 
erkenning of registratie als opslagbedrijf beschikken van de respectievelijke autoriteiten bevoegd voor die 
bestemmingen, overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling zoals vastgelegd in de Overeenkomst van 16 
januari 2014 tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde 
dierlijke bijproducten. 
Het FAVV is bevoegd voor de bestemmingen diervoeding, meststoffen en oleochemie waarbij de 
vetderivaten bestemd zijn voor diervoeding of meststoffen. 
 
De ligging van de opslaginstallaties moet waarborgen dat vanaf de ontvangst tot de verzending afgeleide 
producten van categorie 2-materiaal volledig gescheiden blijven van afgeleide producten van categorie 3-
materiaal. 
Gescheiden gebouwen of sites zijn geen absolute noodzaak, maar een volledige fysieke scheiding is dit wel. 
Dit houdt dus in dat de afgeleide producten van verschillende categorieën gescheiden worden in de ruimte. 
Een scheiding in de tijd is niet voldoende en wordt dus niet aanvaard. De opslagfaciliteiten zijn dus 
“dedicated” voor een bepaalde categorie van producten.  
Zie ook omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn 
http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2014_07_23_omz_opslag_DBP_V1_ 
NL.pdf  
 
Autocontrole 
G-028 vanaf versie 1 
G-033 vanaf versie 1 
G-036 vanaf versie 1 
G-038 vanaf versie 2 
G-040 vanaf versie 1 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
de gids zelf raadplegen.  
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest 
waarschijnlijke situaties.  
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige 
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.  
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke 

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2014_07_23_omz_opslag_DBP_V1_%20NL.pdf
http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2014_07_23_omz_opslag_DBP_V1_%20NL.pdf
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situaties. 
 
Financiering 
Facturatiesector: groothandel 
Indien dit de hoofdactiviteit is van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal 
tewerkgestelde personen 
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