Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte
dierlijke eiwitten bevatten
1. Doel
Verordening (EG) nr. 999/2001 legt voorwaarden op voor de uitvoer naar derde landen van verwerkte
dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Het doel van deze instructie is om
deze voorwaarden te verduidelijken en de praktische modaliteiten vast te leggen.
Bovenop de voorwaarden die worden opgelegd door verordening (EG) nr. 999/2001 kan de bevoegde
autoriteit van een derde land specifieke sanitaire voorwaarden opleggen. De eventuele sanitaire
voorwaarden opgelegd door derde landen gelden bovenop de voorwaarden die worden opgelegd door de
Europese verordening. Meer informatie m.b.t. de sanitaire invoervereisten van derde landen vindt men in
de Algemene leidraad export en in de landspecifieke instructies op de FAVV export-website:
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/dierlijkeoorsprongniethumanedierlijke/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/
De meeste derde landen leggen op dat de verwerkte dierlijke eiwitten bij invoer vergezeld gaan van een
sanitair certificaat. Meer informatie m.b.t. het aanvragen van een dergelijk certificaat voor diervoeders en
de keuze van het model van certificaat vindt men in de Instructie tot certificering voor de uitvoer van
diervoeders.

2. Toepassingsgebied
EU-voorwaarden voor de uitvoer naar derde landen van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die
verwerkte dierlijke eiwitten bevatten.

3. Definities en afkortingen
-

-

-

Aquacultuurdier: een waterdier in al zijn levensfases, inclusief in een kwekerij of kweekgebied van
weekdieren, gekweekte eieren en sperma/gameten, met inbegrip van een waterdier uit het wild dat
voor een kwekerij of een kweekgebied van kweekdieren bestemd is;
Gekweekte insecten: landbouwhuisdieren van die insectensoorten die zijn toegestaan voor de
productie van verwerkte dierlijke eiwitten, overeenkomstig bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1, deel
A, punt 2, bij verordening (EU) nr. 142/2011 (de zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) en de
huisvlieg (Musca domestica); de meeltor (Tenebrio molitor) en de piepschuimkever (Alphitobius
diaperinus); de huiskrekel (Acheta domesticus), de dierentuinkrekel (Gryllodes sigillatus) en de
steppenkrekel (Gryllus assimilis));
Grensinspectiepost (GIP): inspectiepost die is aangewezen en erkend voor het verrichten van de
veterinaire controles van producten die uit derde landen in de EU worden ingevoerd;
Exit GIP: grensinspectiepost waar de goederen het EU-grondgebied verlaten;
Landbouwhuisdieren: a) alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en
die worden gebruikt voor de productie van voedsel, wol, bont, veren, huiden of een ander dierlijk
product of voor andere veeteeltdoeleinden; b) paardachtigen;
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-

-

Mengvoeders: mengsels van ten minste twee voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen,
bestemd voor orale vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders;
“Organische meststoffen” en „bodemverbeteraars” (OFSI: Organic Fertilizer/ Soil Improver):
materiaal van dierlijke oorsprong dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt om de voeding
van planten en de fysische en chemische eigenschappen en de biologische activiteit van de
bodem op peil te houden of te verbeteren; hiertoe kunnen ook mest, niet-gemineraliseerde guano,
de inhoud van het maagdarmkanaal, compost en gistingsresiduen behoren;
Verwerkte dierlijke eiwitten (VDE): dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit categorie 3materiaal en die in overeenstemming met bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1 van verordening (EU)
nr. 142/2011 zijn behandeld (met inbegrip van bloedmeel en vismeel) om ze geschikt te maken voor
rechtstreeks gebruik als voedermiddel of om anderszins gebruikt te worden in diervoeder (voeder
voor gezelschapsdieren daaronder begrepen) of in organische meststoffen of bodemverbeteraars;
hieronder vallen echter niet bloedproducten, melk, melkproducten, melkderivaten, biest,
biestproducten, centrifuge- en separatorslib, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten en
dicalciumfosfaat, eieren en eiproducten, met inbegrip van eierschalen, tricalciumfosfaat en
collageen.

4. Wetgeving
-

-

-

-

-

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde
overdraagbare spongiforme encefalopathieën (VO999/2001)
Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de
bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders
Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van verordening
(EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn
79/373/EEG van de Raad, richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, richtlijnen 82/471/EEG,
83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en beschikking 2004/217/EG van
de Commissie.
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) (VO1069/2009)
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 (VO142/2011)
KB van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004
houdende de financiering van het FAVV
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5. EU exportvoorwaarden en praktische modaliteiten
5.1.

Export VDE afkomstig van niet-herkauwers
5.1.1. Toelichting van de wetgeving

Het stroomdiagram in bijlage 1 geeft een overzicht van de voorwaarden die door verordening (EG) nr.
999/2001 worden opgelegd voor de export van VDE.
De export van VDE afkomstig van niet-herkauwers is toegestaan op voorwaarde dat de VDE werden
geproduceerd in een verwerkingsbedrijf dat:
Optie 1: overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D onder c is erkend
als bedrijf voor de productie van VDE afkomstig van niet-herkauwers die bestemd zijn om te worden
gebruikt voor het voederen van aquacultuurdieren.
Belgische verwerkingsbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende lijst:
“Section (F) verwerkingsbedrijven: VDE niet-herkauwers”.
Optie 2: overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 bijlage IV, hoofdstuk IV, deel G onder c) is erkend
als bedrijf voor de productie van VDE afkomstig van varkens die bestemd zijn om te worden
gebruikt voor het voederen van pluimvee.
Belgische verwerkingsbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende lijst:
“Section (G) verwerkingsbedrijven: VDE varkens”.
Optie 3: overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 bijlage IV, hoofdstuk IV, deel H onder c) is erkend
als bedrijf voor de productie van VDE afkomstig van pluimvee die bestemd zijn om te worden
gebruikt voor het voederen van varkens.
Belgische verwerkingsbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende lijst:
“Section (H) verwerkingsbedrijven: VDE pluimvee”.
De verordening legt niet op dat de VDE afkomstig van niet-herkauwers rechtstreeks vanuit het
verwerkingsbedrijf dienen te worden geëxporteerd. Tussentijdse opslag is toegestaan, maar specifieke
vereisten gelden voor het transport en de opslag van bulk VDE. Een meer gedetailleerde beschrijving van
de vereisten inzake het transport en de opslag van bulk VDE, vindt men onder 5.4.
De hierboven vermelde exportvoorwaarden zijn niet van toepassing op:
- Vismeel,
- VDE afkomstig van gekweekte insecten,
- VDE bestemd voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren of
meststoffen/bodemverbeteraars in het derde land van bestemming, mits vóór de uitvoer via PCRanalyse de afwezigheid van materiaal afkomstig van herkauwers werd aangetoond.
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5.1.2. Praktische modaliteiten bij het aanvragen van een certificaat
Bij het aanvragen van een certificaat voor export van VDE afkomstig van niet-herkauwers, andere dan
vismeel en VDE van gekweekte insecten, dient de operator aan de certificerende agent, aan de hand van
het handelsdocument en/of de bedrijvenlijst op de website van de bevoegde autoriteit van het land van
oorsprong, aan te tonen dat aan de voorwaarden zoals vermeld onder 5.1.1. is voldaan:
-

-

in geval van certificering bij het verwerkingsbedrijf, moet het verwerkingsbedrijf op de lijst staan
van verwerkingsbedrijven die overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 zijn erkend voor de
productie van VDE afkomstig van niet-herkauwers, varkens of pluimvee (één van de opties vermeld
onder 5.1.1.);
in geval van certificering bij een opslagbedrijf, dient de operator het handelsdocument van levering
van de VDE aan het opslagbedrijf voor te leggen aan de certificerende agent en moet het
verwerkingsbedrijf dat op dit handelsdocument wordt vermeld op de lijst staan van
verwerkingsbedrijven die overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 zijn erkend voor de
productie van VDE afkomstig van niet-herkauwers, varkens of pluimvee (één van de opties vermeld
onder 5.1.1.). Indien de VDE in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd, dient de operator bij
zijn aanvraag een link te voegen naar de website van de betrokken bevoegde autoriteit waar de
hierboven vermelde lijsten kunnen geraadpleegd worden. Indien de erkenning van het bedrijf
overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 nog niet werd gepubliceerd op een lijst, dient de
operator een kopie voor te leggen van de erkenningsbrief die werd afgeleverd door de bevoegde
overheid, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigde vertaler in één van de officiële
talen in België of het Engels.

De export van VDE die bestemd zijn voor de vervaardiging van voeders voor
gezelschapsdieren/meststoffen/bodemverbeteraars en die niet werden geproduceerd in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 is erkend als bedrijf voor de productie
van VDE afkomstig van niet-herkauwers, varkens of pluimvee (één van de opties vermeld onder 5.1.1.), is
toegestaan mits vóór de uitvoer via PCR-analyse de afwezigheid van materiaal afkomstig van herkauwers
werd aangetoond. De operator dient hiertoe bij zijn certificaataanvraag voor elk lot een analyserapport voor
te leggen aan de certificerende agent alsook een verklaring op erewoord dat de VDE bestemd zijn voor de
vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren en/of meststoffen/bodemverbeteraars. De PCRanalyses dienen te worden uitgevoerd op monsters die op een representatieve wijze werden genomen van
de betrokken loten (bemonsteringsmethode zoals beschreven in bijlage I punt 5 van verordening (EG) nr.
152/2009) en dienen te worden uitgevoerd in een hiertoe door het FAVV erkend laboratorium.
VDE die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden mogen in de EU worden geproduceerd, verkocht
en uitgevoerd. Indien het algemeen certificaat voor diervoeders van toepassing is, dient de operator bij zijn
aanvraag onder punt 2 van het certificaat de 1ste optie (“vrij van verkoop”) aan te vinken (zie stroomdiagram
in bijlage 1).
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5.2.

Export mengvoeders die VDE van niet-herkauwers bevatten
5.2.1. Toelichting van de wetgeving

Verordening (EG) nr. 999/2001 legt voorwaarden op voor de export van mengvoeders die VDE bevatten.
Het stroomdiagram in bijlage 2 geeft een overzicht van de voorwaarden die door verordening (EG) nr.
999/2001 worden opgelegd voor de export van dergelijke mengvoeders.
De export van mengvoeders die VDE afkomstig van niet-herkauwers bevatten, is toegestaan op
voorwaarde dat de mengvoeders werden geproduceerd in:
Optie 1)

Deze optie is enkel van toepassing op voeders voor aquacultuurdieren:
een mengvoederbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 (bijlage IV,
hoofdstuk IV, deel D onder d) is erkend voor de productie van mengvoeders die VDE afkomstig
van niet-herkauwers bevatten, die bestemd zijn voor het voederen van aquacultuurdieren.
Belgische diervoederbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende
lijst:
“Sectie (J) mengvoederbedrijven die VDE van niet-herkauwers gebruiken of
mengvoederbedrijven die mengvoeders met VDE van niet-herkauwers voor uitvoer uit de Unie
vervaardigen” en meer specifiek onder:
• Inrichtingen voor vervaardiging van diervoeder voor herkauwers en diervoeder
voor niet-herkauwers die VDE van niet-herkauwers, andere dan vismeel en VDE van
insecten, bevatten
en/of
•

Optie 2)

Inrichtingen voor vervaardiging van diervoeder voor niet-herkauwers die VDE van
niet-herkauwers, ander dan vismeel en VDE van insecten, bevatten

Deze optie is van toepassing op voeders voor pluimvee:
een mengvoederbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 (bijlage IV,
hoofdstuk IV, deel G onder d) is erkend voor de productie van mengvoeders die VDE afkomstig
van varkens bevatten, die bestemd zijn voor het voederen van pluimvee.
Belgische diervoederbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende
lijst: “Sectie (M) mengvoederbedrijven die VDE van varkens gebruiken in voeders voor
pluimvee”

Optie 3)

Deze optie is van toepassing op voeders voor varkens:
een mengvoederbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 (bijlage IV,
hoofdstuk IV, deel H onder d) is erkend voor de productie van mengvoeders die VDE afkomstig
van pluimvee bevatten, die bestemd zijn voor het voederen van varkens.
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Belgische diervoederbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende
lijst: “Sectie (N) mengvoederbedrijven die VDE van pluimvee gebruiken in voeders voor
varkens”.
Optie 4)

Deze optie is van toepassing op andere mengvoeders dan voeders voor aquacultuurdieren:
Een diervoederbedrijf dat uitsluitend VDE ontvangt die werden geproduceerd in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 (bijlage IV, hoofdstuk IV,
deel D onder c; of hoofdstuk IV, deel F, punt a), i), of hoofdstuk IV, deel G, punt c), of hoofdstuk
IV, deel H, punt c) is erkend als bedrijf voor de productie van VDE afkomstig van nietherkauwers, gekweekte insecten, varkens of pluimvee en dat overeenkomstig verordening
(EG) nr. 999/2001 (bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3,b,ii) is toegelaten voor de productie
van mengvoeders uitsluitend bestemd voor export
Belgische diervoederbedrijven die voldoen aan deze voorwaarde, bevinden zich in volgende
lijst:
“Sectie (J) mengvoederbedrijven die VDE van niet-herkauwers gebruiken of
mengvoederbedrijven die mengvoeders met VDE van niet-herkauwers voor uitvoer uit de Unie
vervaardigen” en meer specifiek onder:
•

Inrichtingen voor vervaardiging van diervoeder voor export die VDE van niet-herkauwers
bevatten

De mengvoeders dienen voorzien te zijn van een label overeenkomstig de EU-wetgeving (verordening (EG)
nr. 767/2009 en in geval van aquafeed, bijlage IV, hoofdstuk V deel G van verordening (EG) nr. 999/2001*)
of de wettelijke vereisten van het derde land. Indien de diervoeders niet zijn geëtiketteerd overeenkomstig
de EU-wetgeving dient de vermelding “contains non-ruminant processed animal proteins” op het etiket te
zijn aangebracht.
Etiketteringsvereisten vastgelegd in bijlage IV, hoofdstuk V deel G van verordening (EG) nr.
999/2001:
Mengvoeders die VDE afkomstig van gekweekte insecten, varkens of pluimvee bevatten, dienen
de vermelding “contains processed animal protein derived from …” [vul in van welke
landbouwhuisdieren de VDE zijn afgeleid overeenkomstig de eerste kolom in onderstaande tabel]
– “shall not be fed to farmed animals except …” [vul in aan welke landbouwhuisdieren de VDE
mogen vervoederd worden overeenkomstig de tweede kolom in onderstaande tabel].
*
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Landbouwhuisdieren waarvan de VDE
afkomstig zijn

Landbouwhuisdieren waaraan de VDE
mogen worden vervoederd

Gekweekte insecten

Aquacultuurdieren, pelsdieren, varkens,
pluimvee

Varkens

Aquacultuurdieren, pelsdieren, pluimvee

Pluimvee

Aquacultuurdieren, pelsdieren, varkens

Gekweekte insecten en varkens

Aquacultuurdieren, pelsdieren, pluimvee

Gekweekte insecten en pluimvee

Aquacultuurdieren, pelsdieren, varkens

Varkens en pluimvee

Aquacultuurdieren, pelsdieren

Gekweekte insecten, varkens en pluimvee

Aquacultuurdieren, pelsdieren

Verordening (EG) nr. 999/2001 legt niet op dat de mengvoeders rechtstreeks vanuit het mengvoederbedrijf
dienen te worden geëxporteerd. Tussentijdse opslag is toegestaan, maar specifieke vereisten gelden voor
het transport en de opslag van mengvoeders in bulk. Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten
inzake het transport en de opslag van bulk mengvoeders, vindt men onder 5.4.
De hierboven vermelde voorwaarden zijn niet van toepassing op:
- verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die werden geproduceerd in een overeenkomstig artikel
24 van verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van voeders voor
gezelschapsdieren (Section VIII: Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor
gezelschapsdieren);
- mengvoeders die uitsluitend geen andere VDE bevatten dan vismeel bevatten en/of VDE afkomstig
van gekweekte insecten die overeenkomstig bijlage IV van verordening (EG) nr. 999/2001 werden
geproduceerd (Sectie (I) mengvoederbedrijven die vismeel, di-/tricalciumfosfaat van dierlijke
oorsprong of bloedproducten van niet-herkauwers gebruiken; Sectie (K) mengvoederbedrijven die
melkvervangers met vismeel produceren; Sectie (L) mengvoederbedrijven die VDE van gekweekte
insecten gebruiken).

5.2.2.

Praktische modaliteiten bij het aanvragen van een certificaat

Bij het aanvragen van een certificaat voor export van mengvoeders die VDE van niet-herkauwers bevatten,
dient de operator aan de certificerende agent, aan de hand van het handelsdocument en/of de bedrijvenlijst
op de website van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong en een kopie van het etiket, aan te
tonen dat aan de voorwaarden zoals vermeld onder 5.2.1. is voldaan:
-

-

in geval van certificering bij het mengvoederbedrijf, moet het mengvoederbedrijf op één van de
lijsten staan zoals vermeld onder 5.2.1. en dient de operator aan de hand van een kopie van het
etiket aan te tonen dat voldaan is aan de etiketteringsvereisten vermeld onder 5.2.1.;
In geval van certificering bij een opslagbedrijf, moet het handelsdocument van levering van de
mengvoeders aan het opslagbedrijf worden voorgelegd en moet het mengvoederbedrijf van
oorsprong dat op dit handelsdocument wordt vermeld op één van de lijsten staan vermeld onder
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5.2.1. De operator dient tevens aan de hand van een kopie van het etiket aan te tonen dat voldaan
is aan de etiketteringsvereisten vermeld onder 5.2.1. Indien het diervoeder in een andere EU
lidstaat werd geproduceerd, dient de operator bij zijn aanvraag een link te voegen naar de website
van de betrokken bevoegde autoriteit waar de hierboven vermelde lijsten kunnen geraadpleegd
worden. Indien de erkenning van het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 nog
niet werd gepubliceerd op een lijst, dient de operator een kopie voor te leggen van de
erkenningsbrief die werd afgeleverd door de bevoegde overheid, met in voorkomend geval een
vertaling door een beëdigde vertaler in één van de officiële talen in België of het Engels.
Indien het algemeen certificaat voor diervoeders van toepassing is, dient de operator bij zijn aanvraag voor
het bekomen van het certificaat:
- voor voeders die voldoen aan één van de opties 1 t.e.m. 3 van 5.2.1 voor aquacultuurdieren: de 1ste
optie onder punt 2 van het certificaat aan te vinken, indien de voeders voldoen aan de van kracht
zijnde Belgische en Europese regelgeving inzake diervoeders. Indien de voeders niet voldoen aan
de van kracht zijnde Belgische en Europese regelgeving (bv. niet toegelaten additieven) dient de
operator de 2de optie onder punt 2 van het certificaat aan te vinken;
- voor andere mengvoeders, die vallen onder optie 4 van 5.2.1 dan dergelijke voeders voor
aquacultuurdieren: de 2de optie onder punt 2 van het certificaat aan te vinken. Deze diervoeders
mogen niet op de EU-markt in de handel worden gebracht (zie stroomdiagram in bijlage 2).

5.3.

Export van OFSI die VDE van niet-herkauwers bevatten
5.3.1. Toelichting van de wetgeving

Bovenop de hieronder in punt 5.3.1. beschreven vereisten geldt dat OFSI bestemd voor export geen categorie 1- of 2-materiaal of
daarvan afgeleide producten mogen bevatten met uitzondering van verwerkte mest zolang geen Europees geharmoniseerde
voorschriften voor de uitvoer zijn vastgelegd (uitvoerverbod art. 43, lid 3 van verordening (EG) nr. 1069/2009). Bijlage XIV hoofdstuk
V van verordening (EU) 142/2011 legt geharmoniseerde voorschriften vast voor de uitvoer van bepaalde afgeleide producten van
categorie 2-materiaal waaronder VDE die verwerkte mest als bestanddeel bevatten. Indien de OFSI naast VDE ook verwerkte mest
bevatten, dient tevens aan deze voorschriften te zijn voldaan te zijn aan de EU geharmoniseerde voorschriften voor de export van
verwerkte mest en OFSI die verwerkte mest bevatten. De vereisten staan meer in detail beschreven in de omzendbrief met betrekking
tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten (PCCB/S1/575349). met name:
-

De mest of OFSI is afkomstig van een bedrijf voor de vervaardiging van afgeleide producten voor toepassingen buiten de
voederketen, van een biogas- of composteerinstallatie of van een bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen
en bodemverbeteraars en voldoet aan de vereisten voor het in de handel brengen van verwerkte mest en afgeleide
producten van verwerkte mest zoals vastgelegd in verordening (EU) nr. 142/2011; en

-

De verwerkte mest en afgeleide producten van mest hebben een warmtebehandeling ondergaan waarbij gedurende ten
minste 60 minuten een temperatuur van ten minste 70°C is aangehouden en zij hebben een behandeling ondergaan waarbij
sporenvormers en toxinevorming worden onderdrukt, wanneer deze als een relevant gevaar worden geïdentificeerd.

Het stroomdiagram in bijlage 3 geeft een overzicht van de voorwaarden die door verordening (EG) nr.
999/2001 worden opgelegd voor de export van OFSI die in hun samenstelling VDE bevatten.
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De export van OFSI die in hun samenstelling VDE bevatten afkomstig van niet-herkauwers en geen
herkauwersmateriaal bevatten, is toegestaan op voorwaarde dat de OFSI werden geproduceerd in een
overeenkomstig artikel 24(1)(f) van verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging
van organische meststoffen en bodemverbeteraars en de gebruikte VDE werden geproduceerd in een
verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 (bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D
onder c) is erkend als bedrijf voor de productie van VDE afkomstig van niet-herkauwers.
Belgische bedrijven die overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn erkend voor de
vervaardiging van OFSI, bevinden zich in volgende lijst: “Section XII: Inrichtingen of bedrijven die
organische meststoffen of bodemverbeteraars vervaardigen”.
Belgische verwerkingsbedrijven die overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 zijn erkend
voor de productie van VDE afkomstig van niet-herkauwers, bevinden zich in volgende lijst:
“Section (F) verwerkingsbedrijven: VDE niet-herkauwers”.
Daarbovenop gelden volgende bijkomende vereisten:
o

Inmenging stof om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten:
De verordening legt op dat een stof dient te worden toegevoegd die vervoederingsdoeleinden
uitsluit en die door de bevoegde overheid van de lidstaat waar de OFSI werden geproduceerd voor
deze toepassing werd goedgekeurd. Tot op heden werd een dergelijke stof niet gedefinieerd in
België.
Indien vereist door de bevoegde overheid van het derde land van bestemming, kan de bevoegde
overheid van de lidstaat waar de OFSI werden geproduceerd het gebruik van andere stoffen of
andere methoden om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten, toestaan op voorwaarde dat het
gebruik van deze stof/methode niet in strijd is met de productievoorwaarden voor OFSI van
verordening (EU) nr. 142/2011. Tot op heden werd een dergelijke stof niet gedefinieerd in België.
Een stof voor uitsluiting van vervoederingsdoeleinden kan worden voorgesteld aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

o

Etikettering: Op de verpakking of de container dient volgende vermelding te worden voorzien
“Organic fertilizers or soil improvers/no grazing of farmed animals or use of crops as herbage during
21 days following application”.

o

Maatregelen bij producent om kruiscontaminatie met herkauwersmateriaal te voorkomen:
De OFSI dienen te zijn geproduceerd in een bedrijf dat uitsluitend OFSI zonder
herkauwersmateriaal vervaardigd.
Bij wijze van uitzondering kan de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat de productie van de
OFSI toestaan in een bedrijf dat ook OFSI met herkauwersmateriaal produceert, indien
doeltreffende maatregelen genomen werden om kruiscontaminatie te voorkomen.
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o

Maatregelen om kruiscontaminatie met herkauwersmateriaal tijdens transport te voorkomen:
De OFSI dienen te worden getransporteerd naar het punt van uitgang in de EU in nieuw verpakt
materiaal of in bulk containers die niet gebruikt worden voor het vervoer van materiaal van
herkauwers of die op voorhand werd gereinigd. De reiniging dient te gebeuren via een
gedocumenteerde procedure die op voorhand werd goedgekeurd door de bevoegde overheid.

De hierboven vermelde bijkomende vereisten zijn niet van toepassing voor voorverpakte OFSI
met een gewicht van maximaal 50kg die bestemd zijn voor de eindgebruiker (al of niet
exploitant).

5.3.2. Praktische modaliteiten bij het aanvragen van een certificaat
Voorverpakte OFSI met een gewicht van maximaal 50kg, bestemd voor de eindgebruiker:
Bij het aanvragen van een certificaat voor export van dergelijke OFSI die VDE van niet-herkauwers
bevatten, dient de operator aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen die aantonen dat
de OFSI werden geproduceerd in een overeenkomstig artikel 24(1)(f) van verordening (EG) nr. 1069/2009
erkend bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars.
Indien de OFSI in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd, dient de operator bij zijn aanvraag een link
te voegen naar de website van de betrokken bevoegde autoriteit waar de lijst van erkende bedrijven kan
worden geraadpleegd. Indien de erkenning van het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009
nog niet werd gepubliceerd op een lijst, dient de operator een kopie voor te leggen van de erkenningsbrief
die werd afgeleverd door de bevoegde overheid, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigde
vertaler in één van de officiële talen in België of het Engels.
OFSI die niet zijn voorverpakt in verpakkingen van maximaal 50kg bestemd voor de eindgebruiker:
Bij het aanvragen van een certificaat voor export van dergelijke OFSI die VDE van niet-herkauwers
bevatten, dient de operator aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen die aantonen dat
aan alle vereisten zoals beschreven onder 5.3.1. is voldaan.
Momenteel is er in België geen stof gedefinieerd om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten. Bijgevolg is de
export van in België geproduceerde OFSI die VDE van niet-herkauwers bevatten, slechts mogelijk indien
de OFSI zijn voorverpakt in verpakkingen van maximaal 50kg bestemd voor de eindgebruiker.
Indien de OFSI in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd, dient de operator een pre-exportcertificaat
voor te leggen dat garandeert dat aan de EU-voorwaarden voor export is voldaan.

5.4.

Opslag en transport van bulk VDE afkomstig van niet-herkauwers en
bulk mengvoeders die dergelijke VDE bevatten

Bulk VDE afkomstig van niet-herkauwers en bulk mengvoeders die dergelijke eiwitten bevatten, bestemd
voor export naar derde landen, dienen te worden vervoerd in voertuigen en containers en opgeslagen in
opslagfaciliteiten die niet worden gebruikt voor respectievelijk het transport of de opslag van diervoeders
die bestemd zijn om op de EU markt te worden gebracht en die bestemd zijn voor voederen van herkauwers
of niet-herkauwende landbouwhuisdieren andere dan aquacultuurdieren. De administratie betreffende de
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soorten producten die vervoerd en opgeslagen werden, dienen door de operator ter beschikking gehouden
te worden van de bevoegde overheid voor een periode van ten minste twee jaar.
In afwijking van de eerste paragraaf mogen voertuigen, containers en opslagfaciliteiten die eerder gebruikt
werden voor het transport of de opslag van bulk VDE afkomstig van niet-herkauwers en bulk mengvoeders
die dergelijke eiwitten bevatten bestemd voor export uit de EU vervolgens gebruikt worden voor het
transport of de opslag van diervoeders bestemd voor de EU markt en bestemd voor voederen van
herkauwers of niet-herkauwende landbouwhuisdieren andere dan aquacultuurdieren, mits deze
voorafgaandelijk werden gereinigd om kruisbesmetting te voorkomen. De reiniging dient te gebeuren via
een gedocumenteerde procedure die op voorhand werd goedgekeurd door de bevoegde overheid
(reinigingsprocedure zoals beschreven in de Autocontrole gids Dierenvoeders G-001). Telkens wanneer
deze reinigingsprocedure wordt toegepast, dient dit door de betrokken operator te worden geregistreerd.
De administratie betreffende het gebruik van de reinigingsprocedure dient door de operator ter beschikking
gehouden te worden van de bevoegde overheid voor een periode van ten minste twee jaar.
Opslagbedrijven die bulk VDE afkomstig van niet-herkauwers en bulk mengvoeders die deze VDE bevatten,
opslagen onder de in de tweede alinea beschreven voorwaarden dienen door de bevoegde autoriteit te
worden goedgekeurd en opgelijst. Belgische opslagbedrijven die voldoen aan deze voorwaarden bevinden
zich in volgende lijst: “Section (O) Opslagbedrijven”.

5.5.

Export VDE afkomstig van herkauwers

5.5.1. Toelichting van de wetgeving
Het stroomdiagram in bijlage 1 geeft een overzicht van de
verordening (EG) nr. 999/2001 worden opgelegd voor de export van VDE.

voorwaarden

die

door

De export van VDE afkomstig van herkauwers of VDE afkomstig van zowel herkauwers als niet-herkauwers
is toegestaan, op voorwaarde dat de VDE vanuit het verwerkingsbedrijf rechtstreeks worden verzonden
naar de grensinspectiepost van export uit de EU (Exit GIP).
De zending dient tijdens het transport van het verwerkingsbedrijf naar de Exit GIP vergezeld te gaan van
een handelsdocument volgens het model zoals vastgelegd in bijlage VIII, hoofdstuk III van verordening (EG)
nr. 142/2011 dat werd opgesteld in TRACES. Op het handelsdocument dient de Exit GIP in vak I.28. vermeld
te worden als punt van uitgang. De plaats van bestemming in het derde land dient vermeld te worden in vak
I.13. Het handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee
afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de Exit GIP en vervolgens naar de plaats van
bestemming. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift. De handelsdocumenten dienen
gedurende minstens 2 jaar te worden bewaard.
Het transport van het verwerkingsbedrijf naar de Exit GIP dient te gebeuren in verzegelde containers. In
België wordt aanvaard dat de verzegeling gebeurt met behulp van een bedrijfszegel met een uniek
volgnummer. Het zegelnummer dient vermeld te worden in vak I.23. van het handelsdocument.
De operator dient de Exit GIP op de hoogte te brengen van de aankomst van de zending in de GIP. Bij
aankomst van de zending in de GIP gebeurt er een zegelcontrole door de bevoegde overheid. De GIP
informeert via TRACES de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong van de aankomst van de
zending en in voorkomend geval van de uitkomst van de zegelcontrole en de eventuele correctieve acties.
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Indien de zegelcontrole niet conform is, dient de zending te worden teruggezonden naar de inrichting van
oorsprong (vermeld in vak I.12 van het handelsdocument) of te worden vernietigd.

5.5.2. Praktische modaliteiten bij het aanvragen van een certificaat
Bij het aanvragen van een certificaat voor export van VDE afkomstig van herkauwers dient de operator aan
de certificerende agent aan te tonen dat de inrichting waar het certificaat wordt afgeleverd op de lijst staat
van overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende categorie 3 verwerkingsbedrijven (Section
IV: Verwerkingsbedrijven).
VDE die voldoen aan deze voorwaarden mogen in de EU worden geproduceerd, verkocht en uitgevoerd.
Indien het algemeen certificaat voor diervoeders van toepassing is, dient de operator bij zijn aanvraag onder
punt 2 van het certificaat de 1ste optie (“vrij van verkoop”) aan te vinken.

5.5.3. Controle in de Belgische Exit GIP
De verzender, vermeld op het handelsdocument, is verantwoordelijk dat de zending bij de Exit GIP wordt
aangeboden voor zegelcontrole. Om een vlotte controle te garanderen in de GIP, meldt de verzender (of
zijn vertegenwoordiger) de aankomst 24 uur voor aankomst aan bij de GIP met het meldingsformulier in
bijlage 4 dat naar de GIP wordt gemaild. De zending wordt vervolgens fysiek aangeboden op de GIP onder
begeleiding van het handelsdocument. De GIP voert een zegelcontrole uit op de aangeboden containers
en registreert het resultaat van deze controle in TRACES.
De zegelcontrole is betalend overeenkomstig het KB van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald
bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV. De factuur voor deze
retributie wordt verstuurd naar de operator die de container aanmeldde bij de GIP. Bij niet-conform
controleresultaat wordt de zending teruggestuurd naar de inrichting van oorsprong of vernietigd.

5.6.

Export producten die VDE van herkauwers bevatten
5.6.1. EU-verbod op de export van producten die VDE van herkauwers
bevatten

De export van producten die VDE afkomstig van herkauwers bevatten is verboden, met uitzondering
van:
1) verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die werden geproduceerd in een overeenkomstig artikel
24(1)(e) van verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van voeders voor
gezelschapsdieren; uit de etiketten moet blijken dat het voeder bestemd is voor rechtstreeks gebruik als
voeder voor gezelschapsdieren (volledig voeder of aanvullend voeder);
2) OFSI die werden geproduceerd in een overeenkomstig artikel 24(1)(f) van verordening (EG) nr.
1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van OFSI (Belgische lijst: “Section XII: Inrichtingen of
bedrijven die organische meststoffen of bodemverbeteraars vervaardigen”) en die voldoen aan de vereisten
beschreven onder 5.6.2.
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5.6.2. Export van OFSI die VDE van herkauwers bevatten – Toelichting
van de wetgeving
Bovenop de hieronder in punt 5.6.2. beschreven vereisten geldt dat OFSI bestemd voor export geen categorie 1- of 2-materiaal of
daarvan afgeleide producten mogen bevatten met uitzondering van verwerkte mest zolang geen Europees geharmoniseerde
voorschriften voor de uitvoer zijn vastgelegd (uitvoerverbod art. 43, lid 3 van verordening (EG) nr. 1069/2009). Bijlage XIV hoofdstuk
V van verordening (EU) 142/2011 legt geharmoniseerde voorschriften vast voor de uitvoer van bepaalde afgeleide producten van
categorie 2-materiaal waaronder VDE die verwerkte mest als bestanddeel bevatten. Indien de OFSI naast VDE ook verwerkte mest
bevatten, dient tevens aan deze voorschriften te zijn voldaan te zijn aan de EU geharmoniseerde voorschriften voor de export van
verwerkte mest en OFSI die verwerkte mest bevatten. De vereisten staan meer in detail beschreven in de omzendbrief met betrekking
tot meststoffen/ bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten (PCCB/S1/575349). met name:
-

De mest of OFSI is afkomstig van een bedrijf voor de vervaardiging van afgeleide producten voor toepassingen buiten de
voederketen, van een biogas- of composteerinstallatie of van een bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen
en bodemverbeteraars en voldoet aan de vereisten voor het in de handel brengen van verwerkte mest en afgeleide
producten van verwerkte mest zoals vastgelegd in verordening (EU) nr. 142/2011; en

-

De verwerkte mest en afgeleide producten van mest hebben een warmtebehandeling ondergaan waarbij gedurende ten
minste 60 minuten een temperatuur van ten minste 70°C is aangehouden en zij hebben een behandeling ondergaan waarbij
sporenvormers en toxinevorming worden onderdrukt, wanneer deze als een relevant gevaar worden geïdentificeerd.

Het stroomdiagram in bijlage 3 geeft een overzicht van de voorwaarden die door verordening (EG) nr.
999/2001 worden opgelegd voor de export van OFSI die in hun samenstelling VDE bevatten.
OFSI die in hun samenstelling VDE van herkauwers of een mengsel van VDE van herkauwers en nietherkauwers bevatten dienen te zijn geproduceerd in een overeenkomstig artikel 24(1)(f) van verordening
(EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van OFSI (Belgische lijst: “Section XII: Inrichtingen
of bedrijven die organische meststoffen of bodemverbeteraars vervaardigen”).

Daarbovenop gelden volgende bijkomende vereisten:
o

Inmenging stof om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten:
De verordening legt op dat een stof dient te worden toegevoegd die vervoederingsdoeleinden
uitsluit en die door de bevoegde overheid van de lidstaat waar de OFSI werden geproduceerd werd
goedgekeurd. Tot op heden werd een dergelijke stof niet gedefinieerd in België.
Indien vereist door de bevoegde overheid van het derde land van bestemming, kan de bevoegde
overheid van de lidstaat waar de OFSI werd geproduceerd het gebruik van andere stoffen of andere
methoden om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten, toestaan op voorwaarde dat deze niet strijdig
is met de productievoorwaarden voor OFSI van verordening (EG) nr. 142/2011. Tot op heden werd
een dergelijke stof niet gedefinieerd in België.
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Een stof voor uitsluiting van vervoederingsdoeleinden kan worden voorgesteld aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
o

Etikettering: Op de verpakking of de container is volgende vermelding voorzien “Organic fertilizers
or soil improvers/no grazing of farmed animals or use of crops as herbage during 21 days following
application”

o

Rechtstreeks transport naar de Exit GIP:
De OFSI dienen rechtstreeks te worden getransporteerd van de fabrikant van OFSI of de
geregistreerde inrichting waar de stof voor uitsluiting van vervoederingsdoeleinden werd
toegevoegd naar de Exit GIP.
De zending dient tijdens het transport naar de Exit GIP vergezeld te gaan van een handelsdocument
volgens het model zoals vastgelegd in bijlage VIII, hoofdstuk III van verordening (EG) nr. 142/2011
dat werd opgesteld in TRACES. Op het handelsdocument dient de Exit GIP in vak I.28. vermeld te
worden als punt van uitgang. De plaats van bestemming in het derde land dient vermeld te worden
in vak I.13. Het handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en
twee afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de Exit GIP en vervolgens naar de
plaats van bestemming. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift. De
handelsdocumenten dienen gedurende minstens 2 jaar te worden bewaard.
Het transport van het verwerkingsbedrijf naar de Exit GIP dient te gebeuren in verzegelde
containers. In België wordt aanvaard dat de verzegeling gebeurt met behulp van een bedrijfszegel
met een uniek volgnummer. Het zegelnummer dient vermeld te worden in vak I.23. van het
handelsdocument.
De operator dient de Exit GIP op de hoogte te brengen van de aankomst van de zending in de GIP
(zie punt 5.6.4. voor de praktische modaliteiten). Bij aankomst van de zending in de GIP gebeurt er
een zegelcontrole door de bevoegde overheid. De GIP informeert via TRACES de bevoegde
autoriteit van de plaats van oorsprong van de aankomst van de zending en in voorkomend geval
van de uitkomst van de zegelcontrole en de eventuele correctieve acties. Indien de zegelcontrole
niet conform is, dient de zending te worden teruggezonden naar de inrichting van oorsprong
(vermeld in vak I.12 van het handelsdocument) of te worden vernietigd.

De hierboven vermelde bijkomende vereisten zijn niet van toepassing voor voorverpakte OFSI met
een gewicht van maximaal 50kg die bestemd zijn voor de eindgebruiker (al of niet exploitant).

5.6.3. Praktische modaliteiten bij het aanvragen van een certificaat
Rekening houdend met de exportvereisten vermeld onder 5.6.2., is gezien er in België geen stof werd
gedefinieerd om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten, momenteel de export vanuit België van OFSI
die VDE van herkauwers bevatten slechts mogelijk indien de OFSI zijn voorverpakt in verpakkingen
met een maximaal gewicht van 50kg die bestemd zijn voor de eindgebruiker.
Bij het aanvragen van een certificaat voor export van voorverpakte OFSI die VDE afkomstig van herkauwers
bevatten dient de operator aan de certificerende agent aan te tonen dat de OFSI werden geproduceerd in
een bedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 is erkend als bedrijf voor de vervaardiging
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van organische meststoffen en bodemverbeteraars (Section XII: Inrichtingen of bedrijven die organische
meststoffen of bodemverbeteraars vervaardigen). Indien de OFSI in een andere EU-lidstaat werden
geproduceerd, dient de operator bij zijn aanvraag een link te voegen naar de website van de betrokken
bevoegde autoriteit waar de hierboven vermelde lijsten kunnen geraadpleegd worden. Indien de erkenning
van het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 nog niet werd gepubliceerd op een lijst,
dient de operator een kopie voor te leggen van de erkenningsbrief die werd afgeleverd door de bevoegde
overheid, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigde vertaler in één van de officiële talen in
België of het Engels.

5.6.4. Controle in de Belgische Exit GIP
Voor OFSI die in hun samenstelling VDE van herkauwers of een mengeling van VDE van herkauwers en
niet-herkauwers bevatten en die niet voorverpakt zijn in verpakkingen van maximaal 50kg bestemd voor de
eindgebruiker, is een zegelcontrole in de Exit GIP vereist.
De verzender, vermeld op het handelsdocument, is verantwoordelijk dat de zending bij de Exit GIP wordt
aangeboden voor zegelcontrole. Om een vlotte controle te garanderen in de GIP, meldt de verzender (of
zijn vertegenwoordiger) de aankomst 24 uur voor aankomst aan bij de GIP met het meldingsformulier in
bijlage 4 dat naar de GIP wordt doorgemaild. De zending wordt vervolgens fysiek aangeboden op de GIP
onder begeleiding van het handelsdocument. De GIP voert een zegelcontrole uit op de aangeboden
containers en registreert het resultaat van deze controle in TRACES.
De zegelcontrole is betalend overeenkomstig het KB van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald
bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV. De factuur voor deze
retributie wordt verstuurd naar de operator die de container aanmeldde bij de GIP. Bij niet-conform
controleresultaat wordt de zending teruggestuurd naar de inrichting van oorsprong of vernietigd.
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Bijlage 1: Stroomdiagram - Export van VDE(a)

N
VDE afkomstig van
niet herkauwers(b)?

J

VDE
geproduceerd in
verwerkingsbedrijf dat
overeenkomstig VO999/2001 is erkend
voor de vervaardiging van VDE afkomstig
van niet herkauwers(c)?

J

“Vrij van verkoop” (e)

Export toegestaan (d)

N

VDE bestemd voor de
vervaardiging van petfood of meststoffen/
bodemverbeteraars in het 3de land van
bestemming?

J

N

Afwezigheid van
herkauwersmateriaal
aangetoond via PCR
analyse?

N

J
Export toegestaan (d)

“Vrij van verkoop” (e)

Export niet
toegestaan

Export toegestaan onder voorwaarden:
1) rechtstreeks transport van verwerkingsbedrijf naar exit GIP in
verzegelde container
2) handelsdocument overeenkomstig DBP verordening opgesteld in
TRACES met vermelding Exit GIP in vak I.28 en vermelding
zegelnummer in vak I.23
3) zegelcontrole in exit GIP

“Vrij van verkoop” (e)

(a)

Het stroomdiagram is niet van toepassing op: vismeel, VDE afkomstig van gekweekte insecten.
De export van VDE van niet-herkauwers die gecontamineerd zijn met materiaal van herkauwers onder de voorwaarden die de verordening oplegt
voor VDE afkomstig van herkauwers kan enkel worden toegestaan, indien kan worden aangetoond dat het betrokken derde land de invoer van VDE
van herkauwers toestaat en het derde land voor de invoer van deze producten een gezondheidscertificaat oplegt waarop de aanwezigheid van
materiaal van herkauwers kan worden vermeld. Op deze manier wordt via het certificaat de aanwezigheid van herkauwersmateriaal
gecommuniceerd aan de bevoegde autoriteit van het derde land die er moet op toezien dat de VDE enkel voor de in het derde land toegelaten
bestemmingen wordt gebruikt.
(c)
Overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 erkend verwerkingsbedrijf zoals bedoeld onder optie 1 t.e.m. 3 van punt 5.1.1. van deze instructie
(d)
Specifieke voorwaarden voor het vervoer en de opslag van bulk VDE (zie punt 5.4. van de instructie)
(e)
Vrij van verkoop”: De VDE mogen in de EU worden geproduceerd, verkocht en uitgevoerd
(b)
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Bijlage 2: Stroomdiagram - Export van mengvoeders(a) die VDE van niet-herkauwers
bevatten
Diervoeder
geproduceerd in
overeenkomstig VO999/2001
erkend aquafeedbedrijf of bedrijf
voor de vervaardiging van
voeders voor pluimvee
of varkens(b)?

J

Export toegestaan (c)

“Vrij van verkoop” (d)
indien het voeder
voldoet aan de van
kracht zijnde Belgische
en Europese
regelgeving

Export toegestaan (c)

Niet “vrij verkoop”

N

Ander mengvoeder
geproduceerd
in een inrichting overeenkomstig
VO999/2001 toegelaten
voor productie van voeders
uitsluitend bestemd
voor export?

J

N
Export niet toegestaan

(a)

Het stroomdiagram is niet van toepassing op:
- verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die werden geproduceerd in een overeenkomstig artikel 24 van
verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren;
- mengvoeders die uitsluitend vismeel bevatten en/of VDE afkomstig van gekweekte insecten.
(b)
Overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 erkend bedrijf zoals bedoeld onder optie 1 t.e.m. 3 van punt 5.2.1 van de instructie
(c)
Specifieke etiketteringsvereisten (zie punt 5.2.1 van de instructie) en voorwaarden voor het vervoer en de opslag van bulk mengvoeders
(zie punt 5.4. van de instructie)
(d)
“vrij van verkoop”: De diervoeders mogen in de EU worden geproduceerd, verkocht en uitgevoerd
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Bijlage 3: Stroomdiagram - Export van meststoffen die in hun samenstelling VDE
bevatten

OFSI geproduceerd in bedrijf
dat overeenkomstig VO1069/2009
is erkend voor vervaardiging van
OFSI ?

N

Export niet toegestaan

J

VDE
geproduceerd in bedrijf dat
overeenkomstig VO999/2001 is
erkend voor vervaardiging van VDE
van niet-herkauwers?

J

Voorverpakte OFSI met gewicht
≤50kg bestemd voor eindgebruiker?

N

N
J

Voorverpakte OFSI met gewicht
≤50kg bestemd voor eindgebruiker?

J
Export toegestaan

N

Export OFSI die VDE van herkauwers of een
mengeling van VDE van herkauwers en nietherkauwers bevatten is toegestaan onder voorwaarden:
1) Inmenging stof om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten (b)
2) Verpakking of container voorzien van vermelding “Organic
fertilizers or soil improvers/no grazing of farmed animals or use of
crops as herbage during 21 days following application”
3) Rechtstreeks transport van fabrikant OFSI of geregistreerde
inrichting waar de stof voor uitsluiting van vervoederingsdoeleinden
werd toegevoegd naar Exit GIP
4) Handelsdocument overeenkomstig VO142/2011
opgesteld in TRACES met vermelding exit GIP in vak I.28 en
vermelding zegelnummers in vak I.23
5) Zegelcontrole in Exit GIP

Export toegestaan onder voorwaarden:
1) OFSI geproduceerd in bedrijf dat uitsluitend OFSI zonder
herkauwersmateriaal vervaardigd (a)
2) Inmenging stof om vervoederingsdoeleinden uit te sluiten (b)
3) Verpakking of container voorzien van vermelding “Organic
fertilizers or soil improvers/no grazing of farmed animals or use of
crops as herbage during 21 days following application”
4) Transport naar exit GIP in nieuw verpakt materiaal of in bulk
containers die niet gebruikt worden voor het vervoer van materiaal
van herkauwers of die op voorhand werden gereinigd.

(a)

Bij wijze van uitzondering kan de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat de productie van de OFSI toestaan in een bedrijf dat ook OFSI
met herkauwersmateriaal produceert, indien doeltreffende maatregelen genomen werden om kruiscontaminatie te voorkomen.
(b)
Tot op heden werd een dergelijke stof niet gedefinieerd in België.
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