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ONTHEFFING EM062.EB  
Uitgereikt overeenkomstig artikel 5 - §1 van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 betreffende

het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en 
teeltsubstraten;

Samengestelde meststof NPK, NK, NP of PK bevattende (secundaire elementen, 
sporenelementen en ) humuszuren en fulvozuren

Geldig vanaf 01/08/2016 tot en met 31/07/2021

Plaats van productie

TRIFERTO BELGIUM N.V.
Koopvaardijlaan 180-182

 9000 Gent
BELGIË

Houder van de ontheffing

 TRIFERTO BELGIUM
Koopvaardijlaan 180-182  

9000 Gent
BELGIUM 
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KENMERKEN

Typeaanduiding

Samengestelde meststof NPK, NK, NP of PK bevattende (secundaire elementen, sporenelementen en 
)* humuszuren en fulvozuren
* = in voorkomend geval

Klassificatie

Vaste samengestelde meststoffen (bijlage I - hoofdstuk I - afdeling II - sectie 1.e)

Beschrijving

Product verkregen door ofwel het incorporeren van humuszuren en fulvozuren in een samengestelde 
meststof NPK, NP, NK of PK ofwel het coaten van een samengestelde meststof NPK, NP, NK of 
PK met humuszuren en fulvozuren.

De samengestelde meststoffen kunnen eventueel secundaire elementen en/of sporenelementen 
bevatten.

Vereisten

- De vereisten voorzien voor de betrokken samengestelde meststoffen
(zie bijlage I, II.1e van het K.B. van 28/01/2013)

 

- Totaal humusextract ten minste 1,17% 

indien aanwezig  

- De gehalten aan secundaire elementen en/of sporenelementen zoals 
voorgeschreven onder artikel 25 van voornoemd KB

massa % 

VERMELDINGEN VOOR HET ETIKET

- Meststof
- De typeaanduiding (zie hoger);
- De te waarborgen hoofdzakelijke hoedanigheden :

Verplicht Eenheden
De waarborgen, voorzien voor de betrokken samengestelde 
meststoffen (zie bijlage I, II.1e van het K.B. van 28/01/2013)

  

Totaal humusextract  massa%
- indien aanwezig   
De gehalten aan secundaire elementen en/of 
sporenelementen zoals voorgeschreven onder artikel 25 van 

 massa %
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voornoemd KB

Facultatief Eenheden
 Humuszuren  massa%  
 Fulvozuren  massa%  

- alleen de volgende vermeldingen verbonden met de kenmerken van humuszuren en 
fulvozuren zijn toegelaten:
* "humuszuren en fulvozuren zorgen voor een betere wortelontwikkeling"; 
* "humuszuren en fulvozuren verbeteren de opname van nutriënten en het rendement in 
moeilijke omstandigheden" 

- De gebruiksdosis(sen) en gebruiksaanwijzing(en).
- De nettomassa
- De naam en het adres van de houder van de ontheffing;
- Het ontheffingsnummer (zie boven);
- Facultatieve vermeldingen:

/

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

/

Andere voorwaarden

/

VOORWAARDEN VOOR DE VERLENGING/VERNIEUWING

Voor datum 30/04/2021
indienen van een aanvraag tot hernieuwing, vergezeld van:
- minstens één recente analyse (uitgevoerd op het eindproduct) van:
* de waarborgen vermeld op het etiket of begeleidend document.
- minstens één recente analyse van:
* het gehalte aan totaal humusextract, (humuszuren en fulvozuren) in het product die het humusextract
aanbrengt.
- Een model van het etiket of begeleidend document.

ANDERE BEPALINGEN



Nummer van de ontheffing EM062.EB 

Victor Hortaplein 40, bus 10  ●  1060 Brussel ●  www.health.belgium.be 4/4

Retributie

De retributie betaald aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten blijft geldig tot 
31/07/2021.

Bijzondere bepalingen

/

Algemene bepalingen

Deze ontheffing is niet overdraagbaar en vervangt elke eventuele voorgaande ontheffing betreffende 
dit product.

Onverminderd de bepalingen voorzien in het koninklijk besluit van 28 januari 2013 moeten de 
samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en
de zuiverheid van de grondstoffen overeenkomen met de in of bij de aanvraag verstrekte gegevens.

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het 
gebruik van het product waarvoor deze ontheffing is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de
schikkingen betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Elke wijziging van de gegevens die werden medegedeeld met het oog op het verkrijgen van deze 
ontheffing moet onmiddellijk worden medegedeeld aan de bevoegde Dienst.

Het in de handel brengen van het product bedoeld door deze ontheffing is enkel toegelaten indien de 
houder van de ontheffing eveneens beschikt over de nodige registratie, toelating of erkenning, zoals 
bepaald door het K.B. van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, 
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.

Deze ontheffing moet ter plaatse en op aanvraag worden voorgelegd aan de afgevaardigden van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.


