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Korte omschrijving

Detailhandelaar meststoffen
Beschrijving
Code
Plaats
Detailhandelaar
PL29
Detailhandel
AC93
Activiteit
Product
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR66
en zuiveringsslib
E/T/R
Registratie
R
Formaat n° E/T
NVT
Autocontrolegids
Autocontrolegids voor de handel in granen en agroG-038
toelevering
Detailhandel: de aankoop, het hanteren, het opslaan van producten op de plaats van verkoop of levering aan
de eindverbruiker.
Traders vallen hier niet onder. Voor traders is de combinatie Plaats-Activiteit-Product PL82AC108PR126
Trader (zie fiche ACT 017) en/of PL82AC108PR93 Trader afgeleide producten van dierlijke bijproducten (zie
fiche ACT 365) vereist.
Eindverbruiker: de laatste verbruiker die het niet als deel van een exploitatie of activiteit zal gebruiken die
onder de bevoegdheid van het FAVV valt.
Meststoffen zijn producten die nutriënten meer bepaald stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium, natrium,
zwavel en/of micronutriënten bevatten die de groei van planten bevorderen.
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.
Teeltsubstraten zijn materialen waarin planten worden geteeld, met uitzondering van een bodem in situ.
Zuiveringsslib is behandeld slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk en/of stedelijk en/of
industrieel afvalwater.
Deze fiche betreft eveneens aanverwante producten. Dat 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, sommige digestaten).
Het louter mengen van twee van bovenvermelde producten betekent reeds het uitoefenen van de activiteit
van fabrikant. In dat geval is de combinatie Plaats-Activiteit-Product PL43AC39PR19 - 27 - 63 - 65 - 99
Fabrikant van allerlei meststoffen en gemengde organische bodemverbeterende middelen vereist (zie fiche
ACT 123, ACT 122, ACT 128, ACT 124 en/of ACT 126).
Deze combinatie Plaats-Activiteit-Product is niet van toepassing bij een operator met als hoofdactiviteit de
verkoop van levensmiddelen aan de eindverbruiker (bv. met de combinatie Plaats-Activiteit-Product
PL29AC96PR57 Detailhandel (LM > 3 maand) (zie fiche ACT 38) of PL29AC96PR52 Detailhandel LM < 3
maand (zie fiche ACT 376) of PL101AC96PR52 Distributiecentrale (zie fiche ACT 357)).
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)
Opslag van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib voor eigen
rekening.
(Onmiddellijke) verpakking van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
voor eigen rekening.
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Vervoer van 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)
PL47 - Groothandelaar
AC46 - Invoer of handelsverkeer IN
PR 19 - 63 - 65 - 99 - 128 - allerlei meststoffen behalve ‘EG meststoffen’ en gemengde organische
bodemverbeterende middelen
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL29 - Detailhandelaar
AC93 - Detailhandel
PR 147 - Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten
PL29 - Detailhandelaar
AC93 - Detailhandel
PR7 - Mengvoeders voor voedselproducerende dieren
PL29 - Detailhandelaar
AC93 - Detailhandel
PR6 - Mengvoeders voor niet-voedselproducerende dieren
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.
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-038 vanaf versie 1.
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
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Facturatiesector = detailhandel.
Indien deze activiteit de economisch belangrijkste activiteit van de vestigingseenheid is, en indien er geen
andere activiteit wordt uitgeoefend waarvoor een toelating of erkenning van het FAVV vereist is,wordt een
forfaitair tarief van de heffing toegepast.
Als dit niet het geval is, wordt de FAVV heffing berekend op basis van het aantal tewerkgestelde personen.
Dit aantal tewerkgestelde personen bevat eventueel ook het personeel van de vestigingseenheid dat
tewerkgesteld is in andere activiteiten onder de controlebevoegdheid van het FAVV.
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