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INFORMATIE OVER DE VOORAFGAANDE MACHTIGING  

VOOR MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERENDE MIDDELEN EN 
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Niet alle meststoffen2 moeten een voorafgaande machtiging voor het op de markt 
brengen (‘ontheffing’ genaamd) krijgen alvorens ze in België verhandeld mogen 
worden. Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen 2 gevallen: 

- De meststoffen die voldoen aan de wetgeving; 
- De meststoffen die niet voldoen aan de wetgeving en waarvoor een ontheffing 

nodig is. 
 
 
1) DE BELGISCHE WETGEVING 

 
Als de meststoffen niet voldoen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 
2003/2003 inzake (anorganische) meststoffen, moeten ze voldoen aan de Belgische 
wettelijke bepalingen die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 28 januari 2013 
betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, 
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Dit koninklijk besluit "meststoffen" 
geldt voor de handel in en het gebruik van meststoffen, bodemverbeterende middelen, 
teeltsubstraten, zuiveringsslib en alle producten die een specifiek stimulerend effect 
hebben op de plantaardige productie. 
 
Bijlage I van dit koninklijk besluit vermeldt de producten die in België in de handel 
gebracht mogen worden volgens hetzelfde principe als de Europese Verordening 
2003/2003 (typeaanduiding, beschrijving, vereisten en vermeldingen). 
 
De Minister kan (via de dienst Pesticiden en Meststoffen) de handel toestaan in 
producten die niet zijn opgenomen in bijlage I (overeenkomstig artikel 5 van het 
koninklijk besluit) door ze een ontheffing te verlenen. 
 
In het geval van meststoffen die voortkomen uit afvalstoffen is de dienst Pesticiden en 
Meststoffen niet de enige Belgische autoriteit die gemachtigd is om het op de markt 
brengen toe te staan. De gewesten moeten hun akkoord verlenen, aangezien ze 
bevoegd zijn voor het reglementeren van de bescherming van het leefmilieu, met 
name via de gebruiksregels. Daartoe moet het product behoren tot een positieve lijst 
of beschikken over een gebruikscertificaat. In dit laatste geval moet er een kopie van 
het gebruikscertificaat bij het dossier worden gevoegd. 
 
Wanneer er een ontheffing wordt aangevraagd voor een meststof op basis van afval, 
brengt de dienst Pesticiden en Meststoffen de bevoegde gewestelijke diensten daarvan 
op de hoogte. Indien nodig geeft de dienst Pesticiden en Meststoffen de gegevens door 
van de bevoegde gewestelijke administraties. 
 
 

                                           
1 Overeenkomstig artikel 10, 1.a) van verordening (EG) nr. 764/2008 
2 In dit document: meststoffen = minerale en organische meststoffen, bodemverbeterende middelen en 
teeltsubstraten, tenzij anders vermeld 
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2) WEDERZIJDSE ERKENNING EN ONTHEFFING 

 
Een meststof die reeds op de markt is (of niet) in een EU Lidstaat en die voldoet aan 
bijlage I van het koninklijk besluit "meststoffen", moet geen ontheffing krijgen om in 
België in de handel te mogen worden gebracht. 
 
Als een meststof, die in een EU Lidstaat op de markt is, niet voldoet aan het koninklijk 
besluit "meststoffen", moet er een ontheffingsaanvraag ingediend worden bij de FOD 
Volksgezondheid – dienst Pesticiden en Meststoffen. 
De procedure voor wederzijdse erkenning komt dus overeen met een aanvraag tot 
ontheffing. 
 
VOLDOET HET PRODUCT AAN HET KONINKLIJK BESLUIT? 

In geval van twijfel kan de dienst Pesticiden en Meststoffen gratis geraadpleegd 
worden via e-mail om te bepalen of een meststof al dan niet onder bijlage I van het 
koninklijk besluit valt. 
 
OPGELET: deze raadpleging is informeel en wordt niet beschouwd als een aanvraag tot 
wederzijdse erkenning in de vereiste vorm. 
 

 

3) PROCEDURE VOOR HET AANVRAGEN VAN DE WEDERZIJDSE ERKENNING 

 
Een aanvraagdossier voor wederzijdse erkenning (ontheffing) kan per brief3 bij de FOD 
Volksgezondheid worden ingediend (in het Nederlands, Frans of Engels). 
 
Overeenkomstig artikel 4 van verordening 764/2008 moeten de volgende documenten 
bij het aanvraagdossier worden gevoegd: 

- Het technisch voorschrift (de wetgeving) relevant voor het product, 
gecertificeerd door de Lidstaat, op basis waarvan de wederzijdse erkenning 
wordt gevraagd (in het Nederlands, Frans of Engels) 

- De gebruikte grondstoffen en hun oorsprong 
- Een korte beschrijving van het productieproces 
- Een recente analyse van het product, uitgevoerd door een erkend laboratorium  

(als het niet om een Belgisch laboratorium gaat, een kopie toevoegen van de 
door de bevoegde autoriteit verleende erkenning, eventueel samen met de 
analysemethode) 

- Een model van het etiket of begeleidend document (in het Nederlands of Frans) 
- De bestemming(en), de dosering(en) en gebruiksaanwijzing(en) 
- Indien van toepassing, alle documenten die bevestigen dat het product voldoet 

aan Verordening 1069/2009 of aan andere relevante Europese wetgeving 
inzake voedselveiligheid of bescherming van het leefmilieu. 

 
De procedure voor wederzijdse erkenning gaat pas in op het ogenblik dat er een 
volledig dossier werd ingediend. De termijn voor de behandeling van het dossier 
bedraagt 4 maanden vanaf het ogenblik dat het volledige dossier (incl. de betaling) 
werd ontvangen. 
 
De kostprijs voor de behandeling van het dossier bedraagt 1500 €. Na ontvangst van 
de aanvraag wordt er een factuur, eventueel met begeleidende brief, verstuurd. 

                                           
3 Een aanvraag mag per e-mail worden ingediend op voorwaarde dat ze geauthentificeerd werd door een 
derde 
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De aanvragen die per e-mail worden verstuurd en die niet geauthentificeerd zijn door 
een derde worden beschouwd als vragen om informatie over de noodzaak om een 
aanvraag tot voorafgaande machtiging in te dienen. 
 

 
LINK 

Het koninklijk besluit "meststoffen" kan geraadpleegd worden op 
http://www.health.belgium.be/: 
- klik op het tabblad rechts “Milieu” 
- dan op “Chemische stoffen” > “Meststoffen” > wetgeving 
- “1) Nationale wetgeving – KB van 28 januari 2013” 
– “Productnormen” 
 
 
BEVOEGDE DIENST  

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Dier, Plant en Voeding 
Dienst pesticiden en meststoffen 
Eurostation BLOK II, 7de verdieping 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 
 
 
Contact: 

 
Alfred Generet 
alfred.generet@sante.belgique.be 
Tel. 02/524 72 61  
Fax. 02/524 72 99 
 

Heleen De Norre 
Heleen.DeNorre@gezondheid.belgie.be 
Tél. 02/524 72 94  
Fax. 02/524 72 99

 


