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Het FAVV staat in voor de controle van meststoffen, bodemverbeterende middelen en 
teeltsubstraten die in de handel gebracht worden in België. Bij deze controles worden steeds 
vaker inbreuken op de meststoffenwetgeving vastgesteld. Daarom is het wenselijk de 
algemene regels in verband met de etikettering van meststoffen in herinnering te brengen. 
 
Nationale meststoffen moeten beantwoorden aan de etiketteringvoorschriften van het 
koninklijk besluit van 7/01/1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende 
middelen en teeltsubstraten. De etiketteringvoorschriften zijn terug te vinden in de artikelen 9, 
10, 14, 17, 19, 20 en 21 en de voorschriften voor publiciteit staan in artikel 22. 
 
In artikel 9 wordt een overzicht gegeven van de aanduidingen die VERPLICHT op het etiket 
moeten voorkomen: 
 de aanduiding meststof (voor producten van hoofdstuk I) of de aanduiding kalkmeststof 

(voor producten van hoofdstuk II – afdeling IIA) of … 
 de typeaanduiding (zoals voorzien in kolom a van de tabel) 
 de gewaarborgde gehalten (zoals voorgeschreven in kolom d van de tabel) (zie ook 

artikel 17) 
 het gewaarborgde netto- of brutogewicht (of volume) 
 naam en adres van degene die verantwoordelijk is voor het verhandelen 
 voor de vloeibare meststoffen: de passende aanduidingen inzake de temperatuur voor 

het opslaan en het voorkomen van ongevallen 
 voor de meststoffen van hoofdstuk V (sporenelementen): vermelding van: 

”Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde dosissen mogen niet 
worden overschreden.” 

 voor organische bodemverbeterende middelen (met uitzondering van gedroogde mest) 
waaraan een N, P of K meststof werd toegevoegd: "verrijkt" toevoegen aan de 
typeaanduiding en waarborgen uit art 14, 4° vermelden 

 voor zuiveringsslib: vermelding van de situaties waarin het gebruik van zuiveringsslib 
verboden is 

 voor meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die producten van 
dierlijke oorsprong (uit hoofdstuk I, afdeling II van de tabel) bevatten: vermelding van: 
“Bevat dierlijke eiwitten. Bevat dierlijke eiwitten. Vee mag niet op het land komen 
gedurende ten minste 21 dagen na het gebruik hiervan op het land”. 

 
Artikel 10 is een aanvulling op de verplichte vermeldingen in het geval aan een meststof van 
hoofdstuk I of van hoofdstuk II, afdelingen I en IIB één of meer sporenelementen worden 
toegevoegd. 
 



 

 

Naast de verplichte aanduidingen mogen in bepaalde gevallen ook facultatief bepaalde 
eigenschappen of waarborgen vermeld worden op het etiket. In artikel 14 wordt een overzicht 
gegeven van deze facultatieve waarborgen. 
 
In artikel 17 wordt meer in detail uitgelegd op welke manier de gewaarborgde gehalten aan 
hoofdzakelijke hoedanigheden moeten vermeld worden. 
 
In artikel 19 wordt aangegeven wanneer de aanduiding "chloorarm" gebruikt mag worden. 
 
In artikel 20 staat dat, behalve de aanduidingen die voorgeschreven of toegelaten zijn in de 
artikelen 9, 10, 14, 17 en 19 en de aanduidingen die eventueel door de Minister zijn 
toegelaten, op de etiketten, de verpakkingen, het begeleidend document en de opschriften 
uitsluitend volgende vermeldingen mogen voorkomen: 
 het merk van de fabrikant, het merk van het product en de handelsbenamingen; 
 de specifieke gegevens met betrekking tot de wijze van gebruik, opslag en behandeling 

van de producten. 
Deze vermeldingen mogen niet in tegenspraak zijn met andere aanduidingen 
(voorgeschreven of toegelaten door de artikelen 9, 10, 14, 17, 19) en moeten er duidelijk van 
gescheiden zijn. 
 
In artikel 21 staat dat wat voorgeschreven wordt door de artikelen 9, 10, 14, 17, 19 en 20 
duidelijk zichtbaar, zonder afkortingen, onuitwisbaar, goed leesbaar en ten minste in één der 
landstalen op het etiket, de verpakking of het begeleidend document moet voorkomen. 
 
In artikel 22 staan de voorschriften voor publiciteit. Deze zijn dat in de publiciteit ten minste 
de typeaanduiding en alle voorgeschreven waarborgen moeten worden aangegeven.  
Het is verboden op handelsdocumenten en handelspubliciteit:  
 Waarborgen te geven, kwalificaties te gebruiken of gewag te maken van hoedanigheden 

die niet in het KB zijn voorgeschreven of toegelaten, behalve met de machtiging van de 
Minister en eventueel onder de voorwaarden die hij vaststelt; 

 Enige aanduiding of teken te gebruiken waardoor te koper in verwarring kan gebracht 
worden omtrent de aard, de herkomst, de kenmerken, de eigenschappen, de zuiverheid 
of het gebruik van de producten. Dit geldt onder meer voor uitdrukkingen zoals 
“ongeveer”, tekens zoals “+ of –“. 

 
Samengevat komt het erop neer dat alles wat op het etiket moet en mag vermeld worden, 
beschreven staat in één van de bovenstaande artikelen van het KB van 7/01/1998. Andere 
eigenschappen mogen niet voorkomen op het etiket, de verpakking of het begeleidend 
document tenzij hiervoor een toelating van de minister werd bekomen. Een dergelijke 
toelating voor het vermelden van een bepaalde eigenschap, kan aangevraagd worden bij de 
FOD Volksgezondheid. Een toelating wordt pas afgeleverd indien de eigenschap ook effectief 
kan aangetoond worden (bv. aan de hand van proefverslagen). 
 
EG-meststoffen moeten beantwoorden aan de etiketteringeisen van Verordening (EG) nr. 
2003/2003 inzake meststoffen. De etiketteringvoorschriften staan beschreven in de artikelen 
6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21 en 23 van de verordening. 
 
Opgelet! Dit document is slechts een hulpmiddel! Er werd een overzicht van de voorschriften 
gegeven die in alle detail terug te vinden zijn in de hoger genoemde verordening en koninklijk 
besluit. 
Op te merken valt dat het koninklijk besluit van 7 januari 1998 reeds verschillende malen 
gewijzigd werd (KB 18/05/1998, KB 28/05/2003, KB 15/06/2004, KB 16/01/2006). 
 
 


