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Fiche voor de toepassing van de bepalingen van verordening (EG) nr. 1069/2009 

Afgeleide producten bestemd voor (technisch) gebruik buiten de voedselketen  

(artikel 36 tot 40) 

1 Inleiding 
Deze fiche is een hulpmiddel voor exploitanten die dierlijke bijproducten hanteren en die moeten 

voldoen aan de bepalingen van verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011. Ze is van 

toepassing op de exploitanten die dierlijke bijproducten en afgeleide producten hanteren die bestemd 

zijn voor gebruik buiten de voedselketen (voornamelijk technisch gebruik), zoals bedoeld in artikel 36 tot 

39 van verordening (EG) nr. 1069/2009. 

Voorbeelden: wol, leer, veren, bijenwas, huiden en bont, taxidermie, de vervaardiging van 

laboratoriumreagentia, het gebruik van vetstoffen als smeermiddel, onderhoudsproducten 

(schoensmeer), verzorgingsproducten voor dieren (hoevenvet), enz. 

Deze fiche is niet van toepassing op het in de handel brengen van voeder voor pelsdieren die voorzien is 

in artikel 36 van de verordening (EG) nr. 1069/2009. Die exploitanten moeten erkend zijn in toepassing 

van artikel 24 van diezelfde verordening en moeten bovendien rekening houden met de regels voor de 

hygiëne en voor het in de handel brengen van diervoeding (verordeningen (EG) nr. 183/2005 en (EG) nr. 

767/2009). 

1.1 Juridische basis  

• Koninklijk besluit van 4 mei 2015 betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, 

onderwijs, het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de 

handel brengen van sommige afgeleide producten; 

• 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), laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1385/2013 van de Raad 

van 17 december 2013; 

• 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, laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/9 van de Commissie van 6 januari 2015. 

Dierlijke bijproducten en producten die ervan afgeleid zijn, vallen enkel buiten het toepassingsgebied van 

verordening (EG) nr. 1069/2009 wanneer ze verwijderd zijn, opgegeten zijn door dieren of gebruikt zijn 

ofwel om de bodem te bemesten ofwel als energiebron volgens de voorwaarden die vastgelegd zijn in de 

verordening. Artikel 5 van deze verordening voorziet ook twee situaties waarin de verordening niet meer 

van toepassing is:  

• de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afgedekt zijn door andere wetgevingen 

bedoeld in artikel 33 van de verordening (EG) nr. 1069/2009; in dat geval zijn de « andere 

wetgevingen » van toepassing en  
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• de afgeleide producten die voorkomen op de lijst die vastgelegd is in artikel 3 van verordening 

(EU) nr. 142/2011 (zie punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Afgeleide producten die dit 

« eindpunt » bereikt hebben, moeten niet meer voldoen aan de bepalingen van de regelgeving 

inzake dierlijke bijproducten. 

1.2 Dierlijke bijproducten en afgeleide producten 

Materiaal van dierlijke oorsprong wordt beschouwd als “dierlijk bijproduct” van zodra het niet meer 

bestemd is om levensmiddel te worden. Vanaf het ogenblik dat de beslissing genomen wordt om die 

producten uit te sluiten van de menselijke consumptie, is verordening (EG) nr. 1069/2009 van toepassing. 

Die geldt ook voor al het materiaal van dierlijke oorsprong dat wettelijk niet geschikt is voor menselijke 

consumptie of dat gewoonlijk niet door de mens geconsumeerd wordt. 

1.2.1 Dierlijke bijproducten 

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in 3 categorieën die gedefinieerd worden op grond van het risico 

dat ze vormen voor de gezondheid. Categorie 1 houdt de meeste risico’s in. 

BELANGRIJK:  

1. De categorie waarin een dierlijk bijproduct ingedeeld is, kan niet worden gewijzigd door een of andere 

verwerking of behandeling.  

2. Indien bijproducten uit twee verschillende categorieën gemengd worden, wordt de categorie met het 

hogere risiconiveau toegekend aan het mengsel.  

3. Bijproducten die noch in categorie 1 noch in categorie 3 ingedeeld zijn, worden standaard ingedeeld 

in categorie 2. 

1.2.2 Afgeleide producten 

Afgeleid product worden gedefinieerd als volgt:  

„afgeleid product”: producten die zijn verkregen door een of meer behandelingen, omzettingen of 

verwerkingsfasen van dierlijke bijproducten; 

Ze behouden dus de categorie van de dierlijke bijproducten waarvan ze zijn afgeleid.  

Wanneer het nodig is om een onderscheid te maken tussen een bijproduct en een afgeleid product, moet 

er enerzijds verwezen worden naar de definities van bijlage I van verordening (EU) nr. 142/2011, die 

duidelijk aangeven welk materiaal die afgeleide producten zijn. Bijvoorbeeld: 4. « bloedproducten »: 

producten afkomstig van bloed …. Of 8. « gesmolten vet », vet dat afkomstig is van de verwerking van: … 

(verwerking zoals bedoeld in de verordening). 

Anderzijds beschrijven de artikelen 8 tot 10 van verordening (EG) nr. 1069/2009 de dierlijke bijproducten 

en impliciet het feit dat ze niet het statuut van « afgeleid product » hebben bereikt. Zo worden in artikel 

10 a) de « karkassen en delen van geslachte dieren » als dierlijke bijproducten ingedeeld, wat betekent 

dat het snijden niet voor afgeleide producten kan zorgen aangezien de delen van karkassen of kadavers 

van dieren gedefinieerd blijven door die artikelen 8 tot 10. Dezelfde redenering geldt voor het verwijderen 

van huiden, het legen van het maag-darmkanaal, het centrifugeren van melk, … 

1.2.3 Tussenproducten 

Dat zijn afgeleide producten met een speciaal statuut; ze zijn gedefinieerd in bijlage I punt 35 van 

verordening (EU) nr. 142/2011 en kunnen worden ingevoerd en gehanteerd volgens specifieke 
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voorwaarden die soepeler zijn dan de voorwaarden die van toepassing zijn op andere dierlijke 

bijproducten. 

„tussenproduct”: afgeleid product:  

a) dat bestemd is voor gebruik in de vervaardiging van geneesmiddelen, geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, medische hulpmiddelen voor medische en veterinaire doeleinden, actieve 

implanteerbare medische hulpmiddelen, medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor 

medische en veterinaire doeleinden, laboratoriumreagentia of cosmetische producten als volgt:  

   i) als materiaal in een productieproces of in de definitieve productie van een eindproduct;  

   ii) bij validering of verificatie in een productieproces, of  

   iii) bij kwaliteitscontrole van een eindproduct;  

b) waarvan de ontwerp-, verwerkings- en productiefasen voldoende zijn voltooid om als afgeleid product 

te worden beschouwd en om het materiaal rechtstreeks of als onderdeel van een product voor de onder 

a) bedoelde doeleinden te kwalificeren;  

c) dat evenwel nog een verdere vervaardiging of verwerking behoeft, zoals menging, coating, assemblage 

of verpakking, om in de handel te kunnen worden gebracht of in gebruik te kunnen worden genomen, 

naargelang het geval, als een geneesmiddel voor menselijk gebruik, een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik, een medisch hulpmiddel voor medische of veterinaire doeleinden, een actief 

implanteerbaar medisch hulpmiddel, medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor medische of 

veterinaire doeleinden, laboratoriumreagentia of cosmetische producten;  

1.2.4 Laboratoriumreagentia 

De laboratoriumreagentia zoals gedefinieerd in punt 36 van Bijlage I van verordening (EU) nr. 

142/2011 vallen niet onder het toepassingsgebied van verordening (EG) nr. 1069/2009 voor zover ze 

precies overeenstemmen met die definitie: 

„laboratoriumreagens”: een verpakt product dat klaar is voor gebruik, dat dierlijke bijproducten of 

afgeleide producten bevat en dat bestemd is om afzonderlijk of in combinatie met stoffen van niet-dierlijke 

oorsprong in een laboratorium te worden gebruikt als reagens of reagensproduct dan wel als kalibratie- 

of controlemateriaal voor het opsporen, meten, onderzoeken of produceren van andere stoffen; 

1.2.5 Eindproducten die buiten het toepassingsgebied vallen  

Artikel 3 van de verordening (EU) nr. 142/2011 bevat een lijst met afgeleide producten die niet meer 

onderworpen zijn aan de regelgeving inzake « dierlijke bijproducten » voor zover ze vervaardigd werden 

onder specifieke voorwaarden (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.):  

- biodiesel 

- huiden van hoefdieren 

- wol en haar 

- veren en dons 

- bont 

- visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen 

- benzine en andere brandstoffen 

- oleochemische producten. 

 

Andere producten kunnen worden beschouwd als eindproducten indien ze vervaardigd werden met 

toepassing van de artikelen 36 tot 39 van de verordening (EG) nr. 1069/2009. Die producten mogen in 

Europa in de handel gebracht worden maar blijven onderworpen aan bepaalde vereisten, meer bepaald 

wat betreft de uitvoer. 
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2 Registratie en erkenning 
De registratie van alle exploitanten die de controle hebben over dierlijke bijproducten of afgeleide 

producten is verplicht. Een erkenning kan ook vereist zijn voor bepaalde specifieke activiteiten. 

De algemene eisen zijn van toepassing op alle exploitanten en hebben meer bepaald betrekking op de 

lokalen waar dierlijke bijproducten gehanteerd of opgeslagen worden.  

Naast de voorwaarden die van toepassing zijn op de installaties, moeten de exploitanten er zich in 

voorkomend geval ook van verzekeren dat er voldaan is aan de andere bepalingen van de verordening. 

Die hebben betrekking op het vervoer, de opslag, de verpakking en de productienormen en zijn hierna 

beschreven. 

De regels betreffende de verpakking en de etikettering, de verplaatsingen in de EU en naar derde landen, 

de traceerbaarheid en de productiemethodes zijn ook nader beschreven in de volgende hoofdstukken. 

2.1 Registratie 

In artikel 3 van verordening (EG) nr. 1069/2009 worden exploitanten gedefinieerd als:  

„exploitant”: de natuurlijke of rechtspersonen die de feitelijke controle hebben over een dierlijke bijproduct 

of een afgeleid product, waaronder vervoerders, handelaren en gebruikers; 

 

Worden dus beschouwd als exploitanten, de particulieren of de bedrijven die de controle hebben over 

materiaal van dierlijke oorsprong dat niet bestemd is voor menselijke consumptie:  

- wettelijk, bv. karkas van een dood dier 

- door gebruik, bv. wol  

- door beslissing, bv. reuzel bestemd voor de vervaardiging van brandstoffen.  

Alle exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten hanteren die niet een eventueel 

eindpunt bedoeld in artikel 3 van verordening (EU) nr. 142/2011 bereikt hebben, moeten worden 

geregistreerd (artikel 23 van verordening (EG) nr. 1069/2009). 

2.1.1 Procedure 

Exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten bestemd voor toepassingen bedoeld in 

artikel 36 van verordening (EG) nr. 1069/2009 verzamelen, vervoeren, opslaan of hanteren, moeten hun 

registratie aanvragen bij de FOD VVVL.  Deze procedure is kosteloos en verloopt via het opsturen van het 

ingevulde en ondertekende formulier (link). 

2.1.2 Afwijkingen 

Veeteelt- en andere bedrijven die levensmiddelen van dierlijke oorsprong produceren en die ook 

bijproducten voortbrengen die bestemd zullen zijn voor technisch gebruik, moeten geen specifieke 

registratie aanvragen voor die activiteit (artikel 23.4 van de verordening (EG) nr. 1069/2009). Het gaat 

bijvoorbeeld om een schapenkwekerij die wol produceert, of huiden in een slachthuis die bestemd zijn 

voor de vervaardiging van leer.  

Exploitanten die jachttrofeeën en andere dierpreparaten zoals opgezette dieren of gedroogde 

geleedpotigen hanteren, zijn ook vrijgesteld van registratie (artikel 25 van het KB van 4 mei 2015). 

Exploitanten die onbehandelde wol van Belgische oorsprong hanteren en vervoeren met de bedoeling die 

in België in de handel te brengen, moeten niet geregistreerd zijn (artikel 25 van het KB van 4 mei 2015). 
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2.1.3 Registratie van de vervoerders 

Geregistreerde exploitanten mogen grondstoffen of producten vervoeren in voertuigen die ingeschreven 

zijn of gehuurd zijn op naam van de exploitant. In dat geval wordt het vervoer beschouwd als een 

impliciete activiteit van een geregistreerde of erkende exploitant. 

Vervoerders van wie het de enige activiteit is, moeten daarentegen geregistreerd zijn en voorkomen in 

lijst XIII « andere geregistreerde exploitanten » van minstens één lidstaat van de Europese Unie.  

BELANGRIJK: Een voor het vervoer geregistreerde exploitant mag geen dierlijke bijproducten hanteren 

(versnijden, verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal, opsplitsen of hergroeperen van loten) of 

nieuwe handelsdocumenten uitbrengen. Voor dergelijke activiteiten is een erkenning vereist.  

2.2 Erkenningen volgens artikel 24 van de verordening (EG) nr. 1069/2009 

Voor bepaalde activiteiten bedoeld in artikel 24 van verordening (EG) nr. 1069/2009 is een erkenning 

noodzakelijk. Exploitanten die niet-verwerkte dierlijke bijproducten opslaan, ze hanteren (versnijden, 

verwijderen van huiden of gespecificeerd risicomateriaal, opsplitsen of hergroeperen van loten, koelen of 

invriezen) met de bedoeling ze te verkopen of over te dragen aan derden, moeten erkend zijn met 

toepassing van artikel 24.1.h) en i).  

De opslag van afgeleide producten bestemd voor technisch gebruik, buiten de voedselketen, is niet 

onderworpen aan een erkenning. 

2.2.1 Erkenning voor de opslag van dierlijke bijproducten  

De FOD VVVL beschouwt de opslag van dierlijke bijproducten die noodzakelijk zijn om afgeleide producten 

te vervaardigen, niet als een activiteit die onderworpen is aan erkenning. In dat geval is de opslag van de 

grondstoffen impliciet verbonden aan de activiteit waarvoor hij geregistreerd is. Maar indien dierlijke 

bijproducten verworven zijn met de bedoeling te worden verkocht of overgedragen aan derden zonder in 

het vervaardigingsproces te komen, of slechts gedeeltelijk, dan moet de opslagactiviteit wel erkend 

worden.  

2.2.2 Tijdelijke erkenningen 

De FOD VVVL kan een tijdelijke erkenning toekennen om te kunnen nagaan of de exploitant voldoet aan 

de voorwaarden om een definitieve erkenning te krijgen. Die tijdelijke erkenningen mogen een looptijd 

hebben van maximum 3 maanden en kunnen verlengd worden zonder een totale duur van 6 maanden te 

overschrijden. 

De FOD VVVL kan een exploitant ook tijdelijk erkennen voor een categorie met een hoger risico, waarvoor 

hij niet erkend is. De FOD VVVL moet overgaan tot een erkenningsbezoek vóór het terug aanvatten van 

de normale activiteiten. 

3 Vereisten betreffende de installaties 

3.1 Algemene vereisten 

De installaties van de geregistreerde exploitanten moeten voldoen aan de bepalingen van Bijlage IX, 

Hoofdstuk IV van verordening (EU) nr. 142/2011:  

1. Exploitanten van geregistreerde bedrijven of inrichtingen of andere geregistreerde exploitanten 

hanteren dierlijke bijproducten en afgeleide producten overeenkomstig de volgende voorwaarden:  

a) de bedrijfsruimten zijn zo gebouwd dat zij zo nodig doeltreffend kunnen worden gereinigd en ontsmet; 
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b) de bedrijfsruimten zijn voorzien van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren 

als insecten, knaagdieren en vogels;  

c) de installaties en apparatuur worden voor zover van toepassing in hygiënische toestand gehouden;  

d) dierlijke bijproducten en afgeleide producten worden zodanig opgeslagen dat verontreiniging wordt 

voorkomen.  

2. De exploitanten houden een administratie bij die voor de bevoegde autoriteit toegankelijk is.  

3. Geregistreerde exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten vervoeren, tenzij het gaat 

om vervoer tussen bedrijfsruimten van dezelfde exploitant, nemen met name het volgende in acht:  

a) zij beschikken over informatie betreffende de identificatie van hun voertuigen, aan de hand waarvan 

het gebruik van de voertuigen voor het vervoer van dierlijke bijproducten of afgeleide producten kan 

worden gecontroleerd;  

b) zij reinigen en ontsmetten hun voertuigen, indien van toepassing;  

c) zij nemen alle overige maatregelen die nodig zijn om verontreiniging en verspreiding van op mens of 

dier overdraagbare ziekten te voorkomen.  

Vervoerders moeten enkel de punten 2 en 3 hierboven toepassen (art. 19 van verordening (EU) nr. 

142/2011). 

3.2 Opslag van afgeleide producten 

De opslag van de afgeleide producten die bestemd zijn voor gebruik buiten de voedselketen volgens de 

bepalingen van artikel 36 is niet onderworpen aan een erkenning.  

NB: voor het onderscheid tussen dierlijke bijproducten en afgeleide producten zie punt 1.2 hierboven.  

De algemene vereisten betreffende de opslag van afgeleide producten zijn beschreven in Bijlage IX, 

hoofdstuk III, Afdeling 1, van de verordening (EU) nr. 142/2011. Afdeling 2 bepaalt de specifieke vereisten 

betreffende de opslag van melk, melkproducten en melkderivaten (zie verordening). 

Bedrijfsruimten en voorzieningen moeten minstens aan de volgende eisen voldoen:  

1. bedrijfsruimten en voorzieningen waarin afgeleide producten van categorie 3-materiaal worden 

opgeslagen, zijn niet op hetzelfde terrein gelegen als bedrijfsruimten waarin afgeleide producten van 

categorie 1 of categorie 2-materiaal worden opgeslagen, tenzij versleping wordt voorkomen door de 

ligging en het beheer van de bedrijfsruimten, zoals door opslag in volledig gescheiden gebouwen;  

2. het bedrijf:  

a) heeft een overdekte ruimte voor de ontvangst en verzending van afgeleide producten, tenzij de afgeleide 

producten:  

   i) afgevoerd worden door installaties die de verspreiding van risico’s voor de volksgezondheid en de 

diergezondheid voorkomen, zoals gesloten buizen voor vloeibare producten, of  

   ii) aangeleverd worden in verpakkingen, zoals bigbags, of in afgedekte lekvrije recipiënten of 

vervoermiddelen;  

b) is zo gebouwd dat het eenvoudig kan worden gereinigd en ontsmet. Vloeren moeten zo aangelegd zijn 

dat vloeistoffen gemakkelijk wegvloeien;  

c) is voorzien van adequate voorzieningen met inbegrip van toiletten, kleedruimten en wasbakken voor 

het personeel;  

d) is voorzien van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren zoals insecten, 

knaagdieren en vogels;  

3. het bedrijf beschikt over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de (open of 

afsluitbare) recipiënten waarin de afgeleide producten worden geleverd, en van de voertuigen, met 

uitzondering van schepen, waarin zij worden vervoerd;  

4. de afgeleide producten worden adequaat opgeslagen totdat zij verder worden verzonden. 
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3.3 Vereisten voor de erkende inrichtingen 

De vereisten die van toepassing zijn op bedrijven die niet-verwerkte dierlijke bijproducten opslaan of 

hanteren, zijn vastgelegd in Bijlage IX, Hoofdstuk II van verordening (EU) nr. 142/2011 en in artikel 25 van 

verordening (EG) nr. 1069/2009 voor wat betreft de hygiëneregels voor de hantering. 

HOOFDSTUK II 

HANTERING VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NA DE VERZAMELING ERVAN 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de opslag van dierlijke bijproducten als bedoeld in 

artikel 24, lid 1, onder i), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en op de volgende handelingen die de 

hantering van dierlijke bijproducten na het verzamelen ervan omvatten, als bedoeld in artikel 24, lid 1, 

onder h), van die verordening: 

a) sorteren; 

b) snijden; 

c) koelen; 

d) invriezen; 

e) zouten of andere conserveringsprocedés; 

f) verwijderen van huiden; 

g) verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal; 

h) handelingen waarbij dierlijke bijproducten worden gehanteerd en die verricht worden in 

overeenstemming met de voorschriften van de veterinaire wetgeving van de Unie, zoals 

postmortemkeuringen of het nemen vanmonsters; 

i) ontsmetting/pasteurisatie van dierlijke bijproducten die bestemd zijn voor omzetting in biogas of 

compost, voordat een dergelijke omzetting of compostering in een andere inrichting of een ander bedrijf 

plaatsvindt overeenkomstig bijlage V bij deze verordening; 

j) zeven. 

 
Afdeling 1 Algemene eisen 

1. Bedrijfsruimten en voorzieningen waar tussenhandelingen worden uitgevoerd, moeten ten minste 

voldoen aan de volgende eisen: 

a) zij zijn adequaat gescheiden van hoofdwegen waarlangs verontreiniging kan worden verspreid, en van 

andere bedrijfsruimten zoals slachthuizen. De ligging van de installaties waarborgt dat respectievelijk 

categorie 1- en categorie 2-materiaal vanaf de ontvangst tot de verzending volledig gescheiden blijven 

van categorie 3-materiaal, tenzij dit in volledig gescheiden gebouwen gebeurt; 

b) het bedrijf heeft een overdekte ruimte voor de ontvangst en verzending van dierlijke bijproducten, tenzij 

de dierlijke bijproducten afgevoerd worden door installaties die de verspreiding van risico’s voor de 

volksgezondheid en de diergezondheid voorkomen, zoals gesloten buizen voor vloeibare dierlijke 

bijproducten; 

c) het bedrijf is zo gebouwd dat het eenvoudig kan worden gereinigd en ontsmet. Vloeren moeten zo 

aangelegd zijn dat vloeistoffen gemakkelijk wegvloeien; 

d) het bedrijf is voorzien van adequate toiletten, kleedruimen, wasbakken voor het personeel en zo nodig, 

kantoorruimte die beschikbaar gesteld kan worden aan het personeel dat officiële controles uitvoert; 

e) het bedrijf is voorzien van adequate voorzieningen die beschermen tegen schadelijke dieren zoals 

insecten, knaagdieren en vogels; 

f) waar dit vereist is om de doelstellingen van deze verordening te bereiken, beschikken bedrijven over 

adequate opslagfaciliteiten met regelbare temperatuur en voldoende capaciteit waarin dierlijke 

bijproducten op geschikte temperaturen bewaard kunnen worden en die zo ontworpen zijn dat deze 

temperaturen gecontroleerd en geregistreerd kunnen worden. 
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2. Het bedrijf beschikt over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de (open of 

afsluitbare) recipiënten waarin dierlijke bijproducten worden geleverd, en van de voertuigen waarin zij 

worden vervoerd, schepen uitgezonderd. Er wordt gezorgd voor adequate voorzieningen voor het 

ontsmetten van voertuigwielen. 

 

Afdeling 2 Hygiëne-eisen 

1. Het sorteren van dierlijke bijproducten gebeurt zo dat elk gevaar voor verspreiding van dierziekten wordt 

voorkomen. 

2. Gedurende de opslag worden dierlijke bijproducten gescheiden van andere goederen gehanteerd en 

opgeslagen, en wel zo dat elke verspreiding van ziekteverwekkers wordt voorkomen. 

3. Dierlijke bijproducten worden adequaat, mede op de juiste temperatuur, opgeslagen totdat zij verder 

worden verzonden. 

 

Afdeling 3 Verwerkingsnormen voor ontsmetting en pasteurisatie 

Ontsmetting en pasteurisatie als bedoeld onder i) van de inleidende alinea van dit hoofdstuk wordt 

uitgevoerd overeenkomstig de in bijlage V, hoofdstuk I, afdeling 1, punt 1, beschreven verwerkingsnormen 

of overeenkomstig alternatieve omzettingsparameters die overee overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling 

2, punt 1, van die bijlage zijn toegestaan. 

 

Artikel 25 Algemene hygiënevoorschriften  

1. De exploitanten zorgen ervoor dat de inrichtingen of bedrijven onder hun controle die de in artikel 24, 

lid 1, onder a) en h), bedoelde activiteiten uitvoeren:  

a) zo zijn gebouwd dat zij op efficiënte wijze kunnen worden schoongemaakt en ontsmet, waarbij de 

vloeren indien nodig zo zijn gelegd dat de afvoer van vloeistoffen wordt vergemakkelijkt;  

b) toegang geven tot adequate voorzieningen voor persoonlijke hygiëne, zoals toiletten, kleedkamers en 

wasbakken voor het personeel;  

c) voorzien zijn van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren zoals insecten, 

knaagdieren en vogels;  

d) de installaties en apparatuur in goede staat houden en ervoor zorgen dat de meetapparatuur periodiek 

wordt geijkt, en  

e) beschikken over adequate regelingen voor de schoonmaak en ontsmetting van de aanwezige containers 

en voertuigen, om besmettingsrisico te voorkomen.  

 

2. Iedereen die in de in lid 1 bedoelde inrichtingen of bedrijven werkt, draagt adequate, schone en, indien 

nodig, beschermende kleding.  

Als dit in een bepaalde inrichting of bedrijf nodig is:  

a) betreden personen die in een vuil gedeelte werken, het schone gedeelte niet zonder van tevoren hun 

arbeidskleding en schoenen te hebben gewisseld of gedesinfecteerd;  

b) wordt de uitrusting en apparatuur niet van het vuile naar het schone gedeelte gebracht zonder eerst te 

worden schoongemaakt en ontsmet; alsmede  

c) stelt de exploitant een procedure vast voor de bewegingen van personen om deze bewegingen te 

controleren en het correcte gebruik van voet- en wielbaden te beschrijven.  

 

3. In inrichtingen of bedrijven die de in artikel 24, lid 1, onder a), bedoelde activiteiten uitvoeren:  

a) worden dierlijke bijproducten zo gehanteerd dat besmettingsrisico wordt voorkomen;  

b) worden dierlijke bijproducten zo snel mogelijk verwerkt. Na verwerking worden afgeleide producten zo 

gehanteerd en opgeslagen dat besmettingsrisico wordt voorkomen;  
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c) worden alle delen van de dierlijke bijproducten en afgeleide producten, indien nodig, bij elke verwerking 

ervan gedurende een bepaalde tijdspanne op een bepaalde temperatuur gebracht en wordt 

herbesmettingsrisico voorkomen;  

d) controleren de exploitanten regelmatig de relevante parameters (met name temperatuur, druk, tijd en 

omvang van de partikels), indien nodig met automatische apparaten;  

e) worden voor alle gedeelten van de inrichtingen of bedrijven reinigingsprocedures opgesteld en 

schriftelijk vastgelegd. 

4 Verplichtingen met betrekking tot het verzamelen, de verpakking en 

het transport. 
Artikel 21 van verordening (EG) nr. 1069/2009 voorziet dat:  

1. Exploitanten verzamelen, identificeren en vervoeren dierlijke bijproducten onverwijld onder 

voorwaarden ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid. 

Bijgevolg moet materiaal van dierlijke oorsprong, zodra het onder het toepassingsgebied van de 

verordening (EG) nr. 1069/2009 valt: 

- geïdentificeerd worden door middel van een gepaste etikettering,  

- verpakt of in aangepaste containers of voertuigen geplaatst worden en; 

- vergezeld gaan van een gepast handelsdocument. 

4.1 Verpakking 

Artikel 17 van de verordening (EU) nr. 142/2016 preciseert de voorwaarden inzake vervoer, verpakking, 

temperatuur en traceerbaarheid. 

Het materiaal moet worden verpakt in nieuwe en verzegelde verpakkingen of in herbruikbare containers 

of voertuigen die: 

- waterdicht zijn; 

- afgedekt zijn; 

- bestemd zijn voor het vervoer van dierlijke bijproducten; 

- vóór gebruik proper en droog zijn; 

- na elk gebruik gereinigd en ontsmet worden; 

- bestemd zijn voor het vervoer van één categorie om kruisbesmetting te voorkomen. 

De verpakkingen moeten worden verwijderd via een erkende afvalophaler. Herbruikbare containers 

mogen gebruikt worden op voorwaarde dat ze tussen de verschillende gebruiksactiviteiten gereinigd en 

ontsmet worden teneinde elke besmetting te voorkomen. 

Deze regels zijn vastgelegd in Bijlage VIII, hoofdstuk I, Afdelingen I en II van verordening (EG) nr. 142/2011. 

1. Vanaf het in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 genoemde beginpunt in de 

productieketen moeten dierlijke bijproducten en afgeleide producten worden verzameld en vervoerd in 

gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen.  

2. Voertuigen en recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden en alle opnieuw te gebruiken uitrusting 

of apparatuur die in contact komen met andere dierlijke bijproducten of afgeleide producten dan 

afgeleide producten die in de handel worden gebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 767/2009 

en die worden opgeslagen en vervoerd overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 183/2005, 
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moeten schoon worden gehouden. Tenzij zij bestemd zijn voor het vervoeren van bijzondere dierlijke 

bijproducten of afgeleide producten op zodanige wijze dat er geen gevaar voor versleping bestaat, 

moeten zij met name:  

a) schoon en droog zijn voor gebruik, en  

b) voor zover nodig na elk gebruik gereinigd, gespoeld en/of ontsmet te worden om versleping te 

voorkomen.  

3. Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten specifiek bestemd worden voor het vervoer 

van een bepaald dierlijk bijproduct of afgeleid product, voor zover dat nodig is om versleping te 

voorkomen. Recipiënten die opnieuw kunnen worden gebruikt, mogen evenwel worden gebruikt, mits 

de bevoegde autoriteit voor dat gebruik toestemming heeft verleend:  

a) voor het vervoeren van verschillende dierlijke bijproducten of afgeleide producten, mits zij na elk gebruik 

worden gereinigd en ontsmet zodat versleping wordt voorkomen;  

b) voor het vervoer van de in artikel 10, onder f), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde dierlijke 

bijproducten of afgeleide producten na het gebruik ervan voor het vervoer van voor menselijke 

consumptie bestemde producten, onder omstandigheden die versleping voorkomen.  

4. Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig de wetgeving van de Unie worden verwijderd door 

verbranding of volgens een andere methode. 

 

Er zijn geen specifieke temperatuurvoorwaarden vastgesteld voor bijproducten die bestemd zijn voor 

gebruik buiten de voedselketen. Niettemin bepaalt artikel 21 van verordening (EG) nr. 1069/2009 dat het 

transport moet gebeuren « onverwijld onder voorwaarden ter voorkoming van risico’s voor de 

volksgezondheid en de diergezondheid ».  

4.2 Identificeren en merken 

Bij het verzamelen moeten de dierlijke bijproducten onmiddellijk gescheiden worden van de 

levensmiddelen, verpakt en geïdentificeerd worden met een etiket of geplaatst worden in containers of 

voertuigen die geïdentificeerd zijn met een etiket, in voorkomend geval met een kleurencode indien het 

materiaal naar een andere lidstaat verzonden moet worden. 

De bepalingen betreffende de identificatie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zijn 

beschreven in bijlage VIII, hoofdstuk II van verordening (EU) nr. 142/2011.  

 1. Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat:  

a) zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten identificeerbaar zijn en tijdens het verzamelen 

op de plaats van oorsprong van de dierlijke bijproducten alsook tijdens het vervoer gescheiden en 

identificeerbaar blijven;  

b) een merkstof voor de identificatie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten van een specifieke 

categorie alleen wordt gebruikt voor de categorie waarvoor het gebruik daarvan krachtens deze 

verordening wordt voorgeschreven, of overeenkomstig punt 4 wordt vastgesteld;  

c) zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten van een lidstaat naar een andere lidstaat 

worden verzonden in verpakkingen, recipiënten of voertuigen die als volgt duidelijk zichtbaar en, op zijn 

minst voor de duur van het vervoer, met een onuitwisbare kleurcode gemarkeerd zijn om de in deze 

verordening bedoelde informatie op het oppervlak of een deel van het oppervlak van een verpakking, 

recipiënt of voertuig dan wel op een daarop aangebracht etiket of symbool aan te geven: 

   i) voor categorie 1-materiaal, met de kleur zwart;  

   ii) voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maag-darmkanaal), met 

de kleur geel;  

   iii) voor categorie 3-materiaal, met de kleur groen met een hoog gehalte aan blauw om ervoor te zorgen 

dat zij duidelijk kan worden onderscheiden van de andere kleuren;  
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   iv) voor ingevoerde zendingen, met de kleur die voor het respectieve materiaal in de punten i), ii) en iii) 

wordt genoemd, vanaf het moment waarop de zending voorbij de grensinspectiepost van eerste 

binnenkomst in de Unie is gekomen.  

4.2.1 Merken van dierlijke bijproducten en afgeleide producten  

Met het oog op het garanderen van de gebruiksveiligheid kan de FOD VVVL eisen dat in de handel 

gebrachte afgeleide producten van categorie 2- of 1-materiaal permanent gemerkt worden met een 

aantoonbare chemische molecule, zoals glyceroltriheptanoaat (GTH), met toepassing van punt 4 van 

bijlage VIII, hoofdstuk II van de verordening (EU) nr. 142/2011. 

4.2.2 Etiket 

2. Tijdens het vervoer en de opslag moet op de verpakking, de recipiënt of het voertuig een etiket worden 

aangebracht en zichtbaar en leesbaar zijn, waarop:  

a) duidelijk de categorie dierlijke bijproducten of afgeleide producten wordt aangegeven; en  

b) de overeenstemmende woorden zijn afgedrukt zoals opgenomen in de tabel hieronder: 

 

Zwart etiket, verpakking of recipiënt - categorie 1  

 

 

Geel etiket, verpakking of recipiënt - categorie 2 

 

 
Groen etiket, verpakking of recipiënt - categorie 3 

 

 
 

Voor vervoer in België mag het etiket wit zijn en aangevuld worden met een gekleurd etiket voor het 

vervoer in de EU. In elk geval mogen nooit kleuren gebruikt worden die de gebruiker in de war zouden 

kunnen brengen. 

Specifieke vermeldingen die bijkomend op het etiket moeten worden aangegeven bovenop de categorie, 

staan in bijlage VIII, hoofdstuk II punt 2 b) van verordening (EU) nr. 142/2011, volgens de oorsprong en de 

bestemming van de dierlijke bijproducten. Zo staat er bij bijproducten van categorie I die bestemd zijn om 

te worden verwijderd: « Uitsluitend geschikt voor verwijdering ». 

b) de volgende woorden zijn afgedrukt, zodanig dat deze op de verpakking, de recipiënt of het voertuig, 

naargelang het geval, zichtbaar en leesbaar zijn: 

Categorie 2 

Niet voor dierlijke consumptie 

Categorie 3 

Niet voor menselijke consumptie 

Categorie 1 

Uitsluitend geschikt voor de 

vervaardiging van afgeleide 

producten. Niet geschikt voor 

menselijke of dierlijke 

consumptie, noch voor gebruik 

op het land 
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i) voor categorie 3-materiaal: „Niet voor menselijke consumptie”; 

ii) voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maag-darmkanaal), en 

van categorie 2-materiaal afgeleide producten: „Niet voor dierlijke consumptie”; indien categorie 2-

materiaal echter bestemd is voor het voederen van dieren, als bedoeld in artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1069/2009 onder de in of krachtens dat artikel vastgestelde voorwaarden, moet 

op het etiket worden aangegeven: „Voeder voor …”, gevolgd door de naam van de specifieke 

diersoorten voor het voederen waarvan het materiaal bestemd is; 

iii) voor categorie 1-materiaal en van categorie 1-materiaal afgeleide producten, indien bestemd voor: 

    — verwijdering: „Uitsluitend geschikt voor verwijdering”; 

    — de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren: „Uitsluitend geschikt voor de vervaardiging van 

voeder voor gezelschapsdieren”; 

    — de vervaardiging van een in artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoeld afgeleid product: 

„Uitsluitend geschikt voor de vervaardiging van afgeleide producten. Niet geschikt voor menselijke of 

dierlijke consumptie, noch voor gebruik op het land”; 

iv) voor melk, melkproducten, melkderivaten, biest en biestproducten: „Niet voor menselijke consumptie”; 

v) voor gelatine die is geproduceerd op basis van categorie 3-materiaal: „Gelatine geschikt voor 

diervoeding”; 

vi) voor collageen die is geproduceerd van categorie 3-materiaal: „Collageen geschikt voor diervoeding”; 

vii) voor rauw voeder voor gezelschapsdieren: „Voeder uitsluitend voor gezelschapsdieren”; 

viii) voor vis en daarvan afgeleide producten die bestemd zijn als visvoer en vóór hun verzending behandeld 

en verpakt worden, de duidelijke en leesbare vermelding van de naam en het adres van de 

diervoederfabriek van oorsprong, en: 

    — voor vismeel afkomstig van wilde vis, de woorden „Bevat uitsluitend vismeel van wilde vis – geschikt 

voor vervoedering aan alle soorten gekweekte vis”; 

    — voor vismeel afkomstig van gekweekte vis, de woorden „Bevat uitsluitend vismeel van gekweekte vis 

van de soorten […] – uitsluitend geschikt voor vervoedering aan andere soorten gekweekte vis”; 

    — voor vismeel afkomstig van wilde en gekweekte vis, de woorden „Bevat vismeel van wilde en 

gekweekte vis van de soorten […] – uitsluitend geschikt voor vervoedering aan andere soorten 

gekweekte vis”; 

ix) voor bloedproducten van paardachtigen die bestemd zijn voor andere doeleinden dan vervoedering: 

„Bloed en bloedproducten van paardachtigen. Niet voor menselijke of dierlijke consumptie”; 

x) voor horens, hoeven en ander materiaal voor de productie van organische meststoffen en 

bodemverbeteraars als bedoeld in bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 12: „Niet voor menselijke of dierlijke 

consumptie”; 

xi) voor organische meststoffen en bodemverbeteraars: „Organische meststoffen of bodemverbeteraars – 

landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na 

gebruik”; 

xii) voor materiaal dat wordt gebruikt als voeder overeenkomstig bijlage VI hoofdstuk II, afdeling 1, de 

naam en het adres van het verzamelcentrum, alsmede de vermelding „Niet voor menselijke 

consumptie”; 

xiii) voor mest en de inhoud van het maag-darmkanaal: „Mest”; 

xiv) voor tussenproducten, op de buitenverpakking: „Uitsluitend geschikt voor 

geneesmiddelen/geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik/medische hulpmiddelen/actieve 

implanteerbare medische hulpmiddelen/medische hulpmiddelen voor in-

vitrodiagnostiek/laboratoriumreagentia”; 

xv) voor voor onderzoek en diagnose bestemde monsters: „Voor onderzoek en diagnose”, in plaats van de 

onder a) vastgestelde tekst; 

xvi) voor handelsmonsters: „Handelsmonster niet voor menselijke consumptie”, in plaats van de onder a) 

vastgestelde tekst; 
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xvii) voor demonstratiemateriaal: „Demonstratiemateriaal niet voor menselijke consumptie”, in plaats van 

de onder a) vastgestelde tekst; 

xviii) voor visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen als bedoeld in bijlage XIII, hoofdstuk XIII, de 

vermelding „Visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen”, in plaats van de onder a) vastgestelde 

tekst; 

xix) voor mest die de in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onder I, beschreven kalkbehandeling heeft 

ondergaan, de vermelding „mengsel van mest en kalk”; 

xx) voor verwerkte mest die de in bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 2, onder b) en c), beschreven behandeling 

heeft ondergaan, de vermelding „verwerkte mest”. 

 

4.2.3 Etikettering van tussenproducten 

Wat tussenproducten betreft, wordt de aanduiding van de categorie aangevuld met een aangepaste 

vermelding op de buitenverpakking: « Uitsluitend geschikt voor 

• geneesmiddelen 

• geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  

• medische hulpmiddelen 

• actieve implanteerbare medische hulpmiddelen  

• medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 

• laboratoriumreagentia ». 

5 Traceerbaarheid 
De regels inzake traceerbaarheid zijn van toepassing zodra het materiaal onder het toepassingsgebied van 

de verordening valt en totdat het product het eindpunt bereikt dat bedoeld is in artikel 3 van de 

verordening (EU) nr. 142/2011 of gedekt is door een andere wetgeving bedoeld in artikel 33 van de 

verordening (EG) nr. 1069/2009. 

De exploitanten zien erop toe dat de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten tijdens het vervoer 

vergezeld gaan van een handelsdocument of een gezondheidscertificaat. Dat geldt dus:  

- bij de ontvangst van het materiaal, hetgeen toelaat te controleren of het materiaal wel degelijk 

afkomstig is van een geregistreerde exploitant (registratie- of erkenningsnummer op het 

document); 

- bij het verzenden; vóór verzending moet de exploitant nagaan of zijn klant wel degelijk het juiste 

erkennings- of registratienummer heeft. 

Er moeten interne procedures inzake traceerbaarheid uitgewerkt worden, en de documenten moeten 

gedurende minstens 2 jaar bewaard worden. 

5.1 Handelsdocument 

De zendingen van niet-verwerkte dierlijke bijproducten naar gebruikers of verzamelcentra moeten 

vergezeld gaan van een ingevuld en ondertekend handelsdocument zoals dat voorkomt in bijlage VIII, 

hoofdstuk III van de verordening (EU) nr. 142/2011, of, indien de verordening daarin voorziet, van een 

gezondheidscertificaat (zie hieronder punt 5.2.). 

Met dit document bevestigt de exploitant van oorsprong de conformiteit van het materiaal met de 

vereisten van de verordening. 
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HOOFDSTUK III HANDELSDOCUMENTEN EN GEZONDHEIDSCERTIFICATEN 

1. Tijdens het vervoer moeten de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten vergezeld gaan van een 

handelsdocument dat is opgesteld overeenkomstig het in dit hoofdstuk vastgestelde model of, wanneer 

deze verordening dat voorschrijft, een gezondheidscertificaat. 

 Een dergelijk document of certificaat is evenwel niet vereist indien: 

a) afgeleide producten van categorie 3-materiaal en organische meststoffen en bodemverbeteraars 

binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaars worden geleverd aan eindgebruikers die geen exploitant 

zijn; 

b) melk, melkproducten en melkderivaten van categorie 3 worden verzameld en teruggezonden naar 

exploitanten van melkverwerkingsinrichtingen, die erkend zijn overeenkomstig artikel 4 van 

Verordening (EG) nr. 853/2004, indien die exploitanten producten van met name hun afnemers 

ontvangen die zij tevoren hadden geleverd; 

c) mengvoeders als gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 767/2009 die zijn 

vervaardigd op basis van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, in de handel worden gebracht 

met een verpakking en etikettering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 767/2009. 

2. Het handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee 

afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het 

bewaren. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift. De lidstaten kunnen eisen dat 

bewijs wordt geleverd dat de zendingen zijn aangekomen, via het Traces-systeem of met een vierde 

exemplaar van het handelsdocument dat door de ontvanger naar de producent wordt teruggezonden.  

3. Gezondheidscertificaten moeten door het FAVV afgegeven en ondertekend worden. 

4. Dierlijke bijproducten en afgeleide producten moeten vanaf het in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) 

nr. 1069/2009 genoemde beginpunt van de productieketen tijdens het vervoer in de Europese Unie 

vergezeld gaan van een handelsdocument dat is opgesteld overeenkomstig het in punt 6 vastgestelde 

model.  

In aanvulling op de toestemming om de informatie bekend te maken via een alternatief systeem als 

bedoeld in artikel 21, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 kan de FOD ook toestaan 

dat op haar grondgebied vervoerde dierlijke bijproducten en afgeleide producten vergezeld gaan van:  

a) een ander handelsdocument, in papieren of in elektronische vorm, op voorwaarde dat een dergelijk 

handelsdocument de in opmerking f) van punt 6 van dit hoofdstuk bedoelde informatie bevat;  

b) een handelsdocument waarin de hoeveelheid van het materiaal is uitgedrukt als het gewicht of volume 

van het materiaal of als het aantal verpakkingen.  

5. Registers en aanverwante handelsdocumenten of gezondheidscertificaten worden ten minste twee jaar 

bewaard, zodat zij aan de bevoegde autoriteit kunnen worden overgelegd. 

 

6. Model voor een handelsdocument 

 

Opmerkingen 

a) Handelsdocumenten worden overeenkomstig het model in dit hoofdstuk opgesteld. Op elk document 

worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die voor het vervoer van 

dierlijke bijproducten en afgeleide producten zijn vereist.  

b) Het wordt opgesteld in een van de officiële talen van de lidstaat van oorsprong en, zo nodig, van de 

lidstaat van bestemming. Het mag echter ook in andere officiële talen van de Unie worden opgesteld, 

indien het vergezeld is van een officiële vertaling of indien dit vooraf met de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van bestemming is overeengekomen.  

c) Het originele exemplaar van elk handelsdocument bestaat uit één tweezijdig blad of, indien nodig, een 

formulier waarvan alle bladen duidelijk één ondeelbaar geheel vormen.  
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d) Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending extra bladen aan het handelsdocument 

worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele document en 

wordt op elk blad de handtekening van de voor de zending verantwoordelijke persoon geplaatst.  

e) Indien het handelsdocument, inclusief de onder d) bedoelde extra bladen, meer dan één bladzijde 

beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd – (bladzijdenummer) van (totaal aantal bladzijden) 

– en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het codenummer van het document dat door de 

verantwoordelijke persoon is toegekend.  

f) Het originele exemplaar van het handelsdocument wordt ingevuld en ondertekend door de 

verantwoordelijke persoon.  

 

   Op het handelsdocument moeten de volgende gegevens worden vermeld:  

   i) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is verzameld;  

   ii) een omschrijving van het materiaal, met inbegrip van:  

     — de identificatie van het materiaal op basis van de in de artikelen 8, 9 en 10 van Verordening (EG) nr. 

1069/2009 genoemde categorieën;  

     — de diersoort en een specifieke verwijzing naar het toepasselijke punt in artikel 10 van Verordening 

(EG) nr. 1069/2009 in geval van categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die voor 

vervoedering bestemd zijn, en  

     — indien van toepassing, het oormerknummer van het dier;  

   iii) de hoeveelheid materiaal, uitgedrukt in volume, gewicht of aantal verpakkingen;  

   iv) de plaats van oorsprong van het materiaal, vanwaar het materiaal wordt verzonden;  

   v) de naam en het adres van de vervoerder van het materiaal;  

   vi) de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, diens erkennings- of 

registratienummer, dat werd toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 dan wel 

Verordening (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 of (EG) nr. 183/2005, naargelang het geval;  

   vii) indien van toepassing, het erkennings- of registratienummer van de inrichting of het bedrijf van 

oorsprong, dat werd toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 dan wel Verordening 

(EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 of (EG) nr. 183/2005, naargelang het geval, en de aard en de 

methoden van de behandeling.  

g) De kleur van de handtekening van de verantwoordelijke persoon moet verschillen van die van de 

gedrukte tekst.  

h) Het referentienummer van het document en het lokale referentienummer worden voor dezelfde zending 

slechts één keer toegekend. 

 

5.2 Gezondheidscertificaat 

De gezondheidscertificaten moeten worden ingevuld volgens de instructies/opmerkingen van bijlage XV 

van verordening 142/2011, en worden ondertekend door de officiële dierenarts of officiële inspecteur 

die de bevoegde autoriteit vertegenwoordigt. 

Gaat het om een “verklaring”, zie bv. hoofdstuk 16 en 21 van bijlage XV, dan moet enkel de invoerder zich 

ertoe verbinden het materiaal de vastgestelde bestemming te geven. 

De tabel hieronder bevat alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten die mogen worden gebruikt 

voor de vervaardiging van afgeleide producten bestemd voor gebruik buiten de voedselketen. Indien het 

materiaal ingevoerd wordt om, zelfs al is het maar gedeeltelijk, te worden gebruikt in diervoeding of als 

bodemverbeteraar, moet het vergezeld gaan van het daarmee overeenstemmende 

gezondheidscertificaat. 
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niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten, met 

inbegrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor 

gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten, 

Hoofdstuk 1 

niet voor menselijke consumptie bestemde melk, melkproducten en melkderivaten Hoofdstuk 2A 

niet voor menselijke consumptie bestemde biest en biestproducten van runderen Hoofdstuk 2B 

voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven, smaakgevende ingewanden Hoofdstuk 3 A tot 

E 

bloed en bloedproducten van paardachtigen voor gebruik buiten de voederketen Hoofdstuk 4A 

niet voor menselijke consumptie bestemde bloedproducten die als voedermiddel 

kunnen worden gebruik 

Hoofdstuk 4B 

onbehandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor 

de vervaardiging van afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen 

van landbouwhuisdieren 

Hoofdstuk 4C 

behandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de 

vervaardiging van afgeleide producten voor doeleinden buiten de voederketen van 

landbouwhuisdieren 

Hoofdstuk 4D 

verse of gekoelde huiden van hoefdieren Hoofdstuk 5A 

behandelde huiden van hoefdieren Hoofdstuk 5B 

behandelde huiden van herkauwers en van paardachtigen Hoofdstuk 5C 

behandelde jachttrofeeën en andere preparaten van vogels en hoefdieren die 

uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden 

bestaan 

Hoofdstuk 6A 

jachttrofeeën of andere preparaten van vogels en hoefdieren die uit onbehandelde 

volledige anatomische delen bestaan 

Hoofdstuk 6B 

varkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die vrij zijn van Afrikaanse 

varkenspest  

Hoofdstuk 7A 

varkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die niet vrij zijn van 

Afrikaanse varkenspest  

Hoofdstuk 7B 

dierlijke bijproducten voor doeleinden buiten de voederketen of voor 

handelsmonsters 

Hoofdstuk 8 

niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor 

doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt  

Hoofdstuk 9 

niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor gebruik als 

voedermiddel  

Hoofdstuk 10A 

niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor bepaalde doeleinden 

buiten de voederketen 

Hoofdstuk 10B 

niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en collageen die als 

voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kunnen worden gebruikt 

Hoofdstuk 11 

niet voor menselijke consumptie bestemde gehydrolyseerde eiwitten, 

dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat die als voedermiddel of voor toepassingen 

buiten de voederketen kunnen worden gebruikt 

Hoofdstuk 12 

uitsluitend voor gebruik in de bijenteelt bestemde bijproducten van de bijenteelt Hoofdstuk 13 

niet voor menselijke consumptie bestemde vetderivaten voor toepassingen buiten 

de voederketen 

Hoofdstuk 14A 

niet voor menselijke consumptie bestemde vetderivaten voor gebruik als diervoeder 

of buiten de voederketen 

Hoofdstuk 14B 

niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten die als voedermiddel 

kunnen worden gebruikt 

Hoofdstuk 15 
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Beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), 

horens, producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en 

producten uit hoeven (met uitzonderen van meel van hoeven), niet bestemd voor 

gebruik als voedermiddel, organische meststof of bodemverbeteraar 

(Verklaring) 

Hoofdstuk 16 

verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano van vleermuizen Hoofdstuk 17 

horens en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en 

producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, voor de productie van 

organische meststoffen of bodemverbeteraars  

Hoofdstuk 18 

niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine voor gebruik in de fotografische 

industrie 

Hoofdstuk 19 

tussenproducten voor de vervaardiging van geneesmiddelen, geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, medische hulpmiddelen voor medische en veterinaire 

doeleinden, actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, medische 

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor medische en veterinaire doeleinden, 

laboratoriumreagentia en cosmetische producten  

(Verklaring) 

Hoofdstuk 20 

onbehandelde wol en onbehandeld haar, als bedoeld in artikel 25, lid 2, onder e), 

van verordening (EU) nr. 142/2011  

(Verklaring) 

Hoofdstuk 21 

 

5.3 Procedure van interne traceerbaarheid 

Artikel 22 van verordening (EG) nr. 1069/2009 voorziet dat:  

2. De in lid 1, bedoelde exploitanten beschikken over systemen en procedures voor de identificatie van:  

a) de andere exploitanten aan wie hun dierlijke bijproducten of afgeleide producten zijn geleverd, en  

b) de exploitanten van wie zij hun levering hebben ontvangen.  

Deze informatie wordt op verzoek aan de bevoegde autoriteiten verstrekt. 

De exploitanten moeten zich bij andere geregistreerde of erkende exploitanten bevoorraden 

overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van verordening (EG) nr. 1069/2009. De exploitanten kunnen 

daartoe een beroep doen op de lijsten die het FAVV publiceert voor België (in toepassing van artikel 47 

van verordening (EG) nr. 1069/2009)  en de Europese Commissie voor alle lidstaten:  

http://www.favv.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/ 

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en  

Indien ze zich bevoorraden bij exploitanten die een afwijking genieten in toepassing van artikel 24, 4 van 

verordening (EG) nr. 1069/2009, zien ze erop toe dat die leveranciers geregistreerd, gemachtigd of erkend 

zijn bij het FAVV, of de autoriteit van een andere lidstaat, voor het in de handel brengen van 

levensmiddelen of diervoeder. 

De interne procedures inzake traceerbaarheid moeten op verzoek van de autoriteit worden voorgelegd 

met het oog op een controle. 

5.4 Bewaring van de gegevens 

Artikel 22 van verordening (EG) nr. 1069/2009 bepaalt dat:  
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1. Exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten verzenden, vervoeren of ontvangen, 

houden een administratie van die zendingen alsook de desbetreffende documenten of 

gezondheidscertificaten bij.  

 

Exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten verzenden, vervoeren of ontvangen, 

moeten registers bijhouden met betrekking tot de ontvangst en de verzending van dierlijke bijproducten 

en afgeleide producten.  

De registers, handelsdocumenten of gezondheidscertificaten die erop betrekking hebben, moeten 

gedurende een periode van minstens twee jaar bewaard worden met het oog op voorlegging aan de 

bevoegde autoriteit. 

Registers voor ontvangsten en verzendingen moeten de verplichte informatie bevatten die voorzien is in 

bijlage VIII, hoofdstuk IV, van verordening (EU) nr. 142/2011 hieronder:  

 1. De in artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde administratie voor dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten, moet bestaan uit:  

a) een omschrijving van:  

   i) de diersoort in geval van categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die bestemd zijn voor 

gebruik als voedermiddelen, en, indien van toepassing, in het geval van hele karkassen en koppen, het 

oormerknummer;  

   ii) de hoeveelheid materiaal;  

b) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten of afgeleide 

producten verzendt, de volgende informatie: 

   i) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is verzameld;  

   ii) de naam en het adres van de vervoerder en van de ontvanger en, indien van toepassing, hun 

erkennings- of registratienummer;  

c) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten of afgeleide 

producten vervoert, de volgende informatie:  

   i) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is verzameld;  

   ii) de plaats van oorsprong van het materiaal, vanwaar het materiaal wordt verzonden;  

   iii) de naam en adres van de ontvanger en, indien van toepassing, zijn erkennings- of registratienummer;  

d) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten of afgeleide 

producten ontvangt, de volgende informatie:  

   i) de datum van ontvangst van het materiaal;  

   ii) de plaats van oorsprong van het materiaal, vanwaar het materiaal wordt verzonden;  

   iii) naam en adres van de vervoerder.  

2. In afwijking van punt 1 zijn exploitanten niet verplicht de in punt 1, onder a), b) i), c) i) en iii), en d) ii) en 

iii), bedoelde gegevens afzonderlijk bij te houden, indien zij een kopie van het in hoofdstuk III 

vastgestelde handelsdocument voor iedere zending bewaren en deze gegevens ter beschikking stellen 

in samenhang met de andere gegevens die krachtens punt 1 vereist zijn. 

 

5.5 Specifiek geval voor tussenproducten 

De ondernemingen die uitsluitend tussenproducten gebruiken moeten slechts een register van 

binnenkomend materiaal hebben. 
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6 Intracommunautair transport 
De dierlijke bijproducten en afgeleide producten die verpakt en geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van 

het handelsdocument of in voorkomend geval het gezondheidscertificaat, mogen vervoerd worden van 

bij een exploitant die geregistreerd is in België of in de Europese Unie. 

Overeenkomstig artikel 48 van verordening (EG) nr. 1069/2009 moet de exploitant, om categorie 1- of 2-

materiaal of dierlijk vet dat is afgeleid van categorie 1- en 2-materiaal naar een andere lidstaat te 

verzenden, de FOD VVVL en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming evenwel informeren 

door middel van het formulier van bijlage XVI, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011 (bijlage 2). 

De autoriteit van bestemming heeft 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de 

aanvraag om de zending toe te staan, te weigeren of aan voorwaarden te onderwerpen. 

Zodra de exploitant een zending van hierboven bedoelde dierlijke bijproducten ontvangt, moet hij de 

autoriteit van bestemming informeren, die de ontvangst zal bevestigen via het TRACES-systeem. 

De FOD VVVL kan over specifieke voorwaarden onderhandelen voor ondernemingen die zich in 

grensregio’s van naburige lidstaten bevinden. 

6.1 Vervoer van tussenproducten 

Tussenproducten mogen enkel verzonden worden naar bedrijven die geregistreerd zijn voor het gebruik 

van tussenproducten en die ze uitsluitend voor verdere menging, coating, assemblage of verpakking tot 

eindproducten verwerken, waardoor ze – naargelang van het geval – in de handel gebracht of gebruikt 

kunnen worden als geneesmiddel, geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, medisch hulpmiddel 

voor medische en diergeneeskundige doeleinden, actief implanteerbaar medisch hulpmiddel, medisch 

hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek bestemd voor medische en diergeneeskundige doeleinden, 

laboratoriumreagens of cosmetisch product. 

7 Import-Export  
De invoer van dierlijke bijproducten, afgeleide producten of tussenproducten is slechts mogelijk naar in 

België of in de EU geregistreerde of erkende exploitanten. De algemene voorwaarden voor de invoer zijn 

beschreven in de omzendbrief van het FAVV van 19/12/2012 met betrekking tot de invoermachtigingen 

voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen naar het Belgische 

grondgebied. 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/973640_JVS_invoermachtiging_NL.pdf 

In die gevallen van kanalisering meldt de exploitant voor wie het materiaal bestemd is de ontvangst van 

de zending aan de FOD Volksgezondheid door middel van het volgende formulier (link naar het formulier) 

die op zijn beurt de autoriteit van oorsprong hiervan in kennis zal stellen via het TRACES-systeem. 

7.1 Dierlijke bijproducten waarvan de invoer verboden is  

Artikel 25.1. van verordening (EU) nr. 142/2011 verbied de invoer van:  

a) niet-verwerkte mest;  

b) onbehandelde veren en delen van veren en onbehandeld dons;  

c) bijenwas in de vorm van honingraat. 
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7.2 Invoer van bepaalde materialen van categorie 3 

De volgende materialen van categorie 3 zijn niet onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag voor 

invoermachtiging bij het FAVV (zie artikel 25.2 van verordening (EG) nr. 142/2011 en de omzendbrief van 

het FAVV van 19/12/2012):  

• Bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de productie van afgeleide 

producten voor gebruik buiten de voederketen van landbouwhuisdieren 

• Bloed en bloedproducten van paardachtigen  

• Verse of gekoelde huiden van hoefdieren 

• Behandelde huiden van hoefdieren  

• Jachttrofeeën en andere dierpreparaten 

• Varkenshaar 

• Onbehandelde wol en onbehandeld haar 

• Behandelde veren, delen van veren en dons 

• Bijproducten van bijenteelt 

• Beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), horens en 

producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met 

uitzondering van meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermiddel, organische 

meststof of bodemverbeteraar 

• Gesmolten vet voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren 

• Vetderivaten 

• Fotografische gelatine 

• Horens en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit 

hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), bestemd voor de productie van organische 

meststoffen of bodemverbeteraars en  

• Tussenproducten. 

Die bijproducten en afgeleide producten moeten evenwel:  

- voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk II van bijlage XIV van verordening (EG) nr. 142/2011, en 

- voorgelegd worden aan een erkende grensinspectiepost. 

7.3 Invoer van bepaald categorie 1-materiaal 

Het materiaal van categorie 1 dat voor de vervaardiging van technische producten zoals bedoeld in artikel 

26.1 van verordening (EU) nr. 142/2011 kan worden gebruikt, mag in de EU ingevoerd worden onder de 

volgende voorwaarden (Bijlage VIII, Hoofdstuk IV, Afdeling I):  

1. Het materiaal wordt ingevoerd met een op de verpakking, het recipiënt of het voertuig aangebracht 

etiket met de tekst „Verboden in levensmiddelen, diervoeders, meststoffen, cosmetische producten, 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen”.  

2. Het materiaal wordt rechtstreeks geleverd aan een erkende of geregistreerde inrichting of een erkend 

of geregistreerd bedrijf voor de productie van andere afgeleide producten dan de in punt 1 genoemde 

producten.  

3. Ongebruikt of overtollig materiaal wordt gebruikt of verwijderd overeenkomstig artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1069/2009. 
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De FOD VVVL kan specifieke invoervoorwaarden vastleggen voor bepaald categorie 1-materiaal bestemd 

voor technisch gebruik met toepassing van artikel 26, 1,d). 

7.4 Invoer van tussenproducten 

De bepalingen betreffende de invoer van tussenproducten zijn opgenomen in bijlage XII van verordening 

(EU) nr. 142/2011 punten 1 en 3:  

1. De invoer en doorvoer van tussenproducten is toegestaan op voorwaarde dat:  

a) zij zijn afgeleid van de volgende materialen:  

   i) ander categorie 3-materiaal dan het materiaal als bedoeld in artikel 10, onder c), n), o) en p), van 

Verordening (EG) nr. 1069/2009;  

   ii) producten die afkomstig zijn van de in artikel 10, onder i), l) en m), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 

bedoelde dieren, of  

   iii) mengsels van de onder i) en ii) bedoelde materialen;  

b) in het geval van tussenproducten die bestemd zijn voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen, 

medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en laboratoriumreagentia, zij zijn afgeleid van: 

   i) materialen die voldoen aan de onder a) genoemde criteria, behalve dat zij afkomstig kunnen zijn van 

dieren die een illegale behandeling als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder d), van Richtlijn 96/22/EG 

of artikel 2, onder b), van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan;  

   ii) categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 9, onder f) en h), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, of  

   iii) mengsels van de onder i) en ii) bedoelde materialen;  

c) in het geval van tussenproducten die bestemd zijn voor de vervaardiging van actieve implanteerbare 

medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zij zijn 

afgeleid van de onder b) genoemde materialen, indien de bevoegde autoriteit vindt dat het gebruik van 

dergelijke materialen gerechtvaardigd is voor de bescherming van de volksgezondheid en de 

diergezondheid;  

d) zij afkomstig zijn uit een derde land dat is opgenomen als lid van de Werelddiergezondheidsorganisatie 

(OIE) in het OIE Bulletin;  

e) zij afkomstig zijn van een inrichting die of een bedrijf dat overeenkomstig de voorwaarden in punt 2 is 

geregistreerd of erkend door de bevoegde autoriteit van een derde land als bedoeld onder d);  

f) elke zending vergezeld gaat van een verklaring van de importeur overeenkomstig de modelverklaring in 

hoofdstuk 20 van bijlage XV, die moet worden opgesteld in ten minste een van de officiële talen van de 

lidstaat waar de controle in de grensinspectiepost wordt uitgevoerd en van de lidstaat van bestemming; 

deze lidstaten mogen het gebruik van andere talen toestaan en om officiële vertalingen verzoeken voor 

verklaringen in deze andere talen;  

g) als het gaat om de onder b) genoemde materialen, de importeur aan de bevoegde autoriteit aantoont 

dat die materialen:  

   i) geen risico inhouden op de overdracht van een op mens of dier overdraagbare ziekte, of  

   ii) vervoerd worden onder omstandigheden die voorkomen dat op mens of dier overdraagbare ziekten 

worden overgedragen.  

 

3. De in de Unie ingevoerde tussenproducten worden in de grensinspectiepost overeenkomstig artikel 4 

van Richtlijn 97/78/EG gecontroleerd en vanuit de grensinspectiepost rechtstreeks vervoerd naar:  

a) een geregistreerde inrichting of geregistreerd bedrijf voor de productie van laboratoriumreagentia, 

medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor veterinaire 

doeleinden, of van de in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde afgeleide producten, 

waar de tussenproducten verder moeten worden gemengd, gebruikt voor coating, geassembleerd of 

verpakt voordat zij in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen overeenkomstig de op 

het afgeleide product van toepassing zijnde wetgeving van de Unie;  
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b) een overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder i), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende inrichting of 

erkend bedrijf voor de opslag van dierlijke bijproducten, vanwaar zij uitsluitend verzonden worden naar 

een onder a) bedoelde inrichting of bedoeld bedrijf voor de onder a) bedoelde toepassingen. 

 

7.5 Uitvoer 

Er werden geen uitvoerregels vastgesteld voor afgeleide producten die vervaardigd zijn op basis van 

categorie 1- of 2-materiaal. Bijgevolg mogen enkel producten die het eindpunt bereikt hebben, uitgevoerd 

worden. 

Van categorie 3 afgeleide producten mogen uitgevoerd worden onder de voorwaarden die vastgelegd zijn 

in artikel 12 van verordening (EG) nr. 178/2002, dit wil zeggen onder de voorwaarden die vastgelegd zijn 

door het derde land van bestemming. 

Het FAVV levert de gezondheidscertificaten die eventueel vereist zijn af.  

De FOD VVVL levert de documenten af met betrekking tot de certificering van de exploitant die uitvoert. 

8 Vervaardiging 
De vervaardiging van afgeleide producten die niet bestemd zijn om in de voedselketen terecht te komen, 

is gebaseerd op het « cascade »-principe dat beschreven is in artikel 36 van verordening (EG) nr. 

1069/2009. Dit hoofdstuk geeft uitleg bij dat principe en verwijst in voorkomend geval naar specifieke 

bepalingen. Die specifieke bepalingen moeten in het bijzonder in acht genomen worden, wanneer wordt 

beoogd om deze afgeleide producten buiten het toepassingsgebied van deze wetgeving te stellen (zie 

punt 8.2). 

8.1 Minimale hygiënevoorschriften 

Voor exploitanten die uitsluitend bijproducten bestemd voor gebruik buiten de voedselketen hanteren, 

zijn de minimale hygiënevoorschriften in de inrichtingen die geregistreerd zijn voor de vervaardiging van 

afgeleide producten, beschreven in hoofdstuk IV, van bijlage IX, van verordening (EU) nr. 142/2011, van 

toepassing.  

1. Exploitanten van geregistreerde bedrijven of inrichtingen of andere geregistreerde exploitanten 

hanteren dierlijke bijproducten en afgeleide producten overeenkomstig de volgende voorwaarden:  

a) de bedrijfsruimten zijn zo gebouwd dat zij zo nodig doeltreffend kunnen worden gereinigd en ontsmet;  

b) de bedrijfsruimten zijn voorzien van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren 

als insecten, knaagdieren en vogels;  

c) de installaties en apparatuur worden voor zover van toepassing in hygiënische toestand gehouden;  

d) dierlijke bijproducten en afgeleide producten worden zodanig opgeslagen dat verontreiniging wordt 

voorkomen.  

2. De exploitanten houden een administratie bij die voor de bevoegde autoriteit toegankelijk is.  

3. Geregistreerde exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten vervoeren, tenzij het gaat 

om vervoer tussen bedrijfsruimten van dezelfde exploitant, nemen met name het volgende in acht:  

a) zij beschikken over informatie betreffende de identificatie van hun voertuigen, aan de hand waarvan 

het gebruik van de voertuigen voor het vervoer van dierlijke bijproducten of afgeleide producten kan 

worden gecontroleerd;  

b) zij reinigen en ontsmetten hun voertuigen, indien van toepassing;  

c) zij nemen alle overige maatregelen die nodig zijn om verontreiniging en verspreiding van op mens of 

dier overdraagbare ziekten te voorkomen. 
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8.2 Vervaardiging van producten bedoeld in artikel 3 van verordening (EU) nr. 142/2011 

De eisen voor de vervaardiging van afgeleide producten die buiten het toepassingsgebied van de 

verordening betreffende de dierlijke bijproducten vallen (voor zover ze niet zijn ingevoerd), zijn 

opgenomen in artikel 3 van verordening (EU) nr. 142/2011:  

- biodiesel die aan de eisen voor de verwijdering en het gebruik van afgeleide producten in bijlage IV, 

hoofdstuk IV, afdeling 3, punt 2, onder b), voldoet;  

- huiden van hoefdieren die aan de specifieke eisen voor het eindpunt voor die producten in bijlage XIII, 

hoofdstuk V, onder C, voldoen;  

- wol en haar die aan de specifieke eisen voor het eindpunt voor die producten in bijlage XIII, hoofdstuk 

VII, onder B, voldoen; 

- veren en dons die aan de specifieke eisen voor het eindpunt voor die producten in bijlage XIII, 

hoofdstuk VII, onder C, voldoen;  

- bont dat aan de specifieke eisen voor het eindpunt voor dat product in bijlage XIII, hoofdstuk VIII, 

voldoet; 

- visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen die aan de specifieke eisen voor het eindpunt voor 

dat product in bijlage XIII, hoofdstuk XIII, voldoet; 

- benzine en andere brandstoffen die aan de specifieke eisen voor producten van het 

meerstapskatalyseproces voor de productie van hernieuwbare brandstoffen in bijlage IV, hoofdstuk 

IV, afdeling 3, punt 2, onder c), voldoen;  

- oleochemische producten die zijn afgeleid van gesmolten vet en aan de eisen van bijlage XIII, 

hoofdstuk XI, voldoen. 

 

NB: de vervaardiging van biodiesel en -brandstoffen valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke 

autoriteiten. 

Producten die volgens die bepalingen vervaardigd zijn, worden als veilig erkend voor de gezondheid van 

mens en dier en mogen in de handel gebracht en uitgevoerd worden als courante consumptiegoederen. 

De exploitanten mogen andere verwerkingsmethodes voorleggen aan de Europese Commissie met 

toepassing van artikel 20 van verordening (EG) nr. 1069/2009. Na beoordeling door EFSA kan de 

Commissie beslissen om dit vervaardigingsprocedé op te nemen in de lijst met « eindpunten » van artikel 

3. 

8.3 « Cascade »-principe 

Indien het product niet opgenomen is in artikel 3 of indien de exploitant beslist om andere 

productievoorwaarden toe te passen, moet het cascadeprincipe toegepast worden dat bedoeld is in 

artikel 36 van verordening (EG) nr. 1069/2009. De cascade vereist dat de exploitant de veiligheid van de 

afgeleide producten verzekert door een veilige bevoorrading, een veilige verwerking en een veilig gebruik 

te onderzoeken.  

Afgeleide producten die onder die niet-standaardvoorwaarden vervaardigd zijn, mogen vrij in de 

nationale handel gebracht worden. Ze mogen ook verzonden worden naar andere lidstaten van de EU of 

uitgevoerd worden naar derde landen volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de 

dierlijke bijproducten.  
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Bovendien gelden de bepalingen van artikel 48 van verordening (EG) nr. 1069/2009 voor categorie 1- of 

2-materiaal en voor vet dat afgeleid is van categorie 1-materiaal en voor afgeleide producten die 

vervaardigd zijn volgens het cascadeprincipe. 

Het is aan de exploitant om aan te tonen dat hij de controle heeft over: 

- zijn bevoorradingen, 

- zijn vervaardigingsprocedé, en 

- ervoor zorgt dat het eindproduct niet kan terugkeren naar de voedselketen van mens of dier, noch 

kan worden gebruikt als meststof of bodemverbeteraar. 

Exploitanten mogen andere afgeleide producten dan de in de artikelen 31, 32, 33 en 35 bedoelde afgeleide 

producten in de handel brengen mits:  

a) deze producten:  

   i) niet bestemd zijn om landbouwhuisdieren te voederen of om te worden uitgereden op land dat voor 

de vervoedering van landbouwhuisdieren dient, of  

   ii) bestemd zijn voor vervoedering aan pelsdieren; alsmede  

b) zij de risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid beheersen door:  

   i) veilige bevoorrading overeenkomstig artikel 37;  

   ii) veilige behandeling overeenkomstig artikel 38, als veilige bevoorrading voor onvoldoende controle 

kan zorgen, of  

   iii) verificatie dat de producten alleen voor een veilig eindgebruik overeenkomstig artikel 39 worden 

gebruikt, als veilige behandeling niet voor voldoende controle kan zorgen.  

 

8.3.1 Veilige bevoorrading 

De drie categorieën van dierlijke bijproducten mogen gebruikt worden voor de vervaardiging van 

afgeleide producten voor gebruik buiten de voedselketen. Het gebruik ervan bij de vervaardiging van 

producten voor technisch gebruik is immers voorzien in de artikelen 12 f), 13 i), en 14 j), van verordening 

(EG) nr. 1069/2009. Niettemin moet rekening gehouden worden met artikel 37 van diezelfde verordening 

voor wat betreft de bevoorradingsveiligheid: 

1. Veilige bevoorrading houdt in dat het gebruikte materiaal:  

a) geen onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid inhoudt;  

b) van het verzamelpunt tot de productie-inrichting of het productiebedrijf, is verzameld en vervoerd onder 

voorwaarden die risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid uitsluiten, of  

c) van het punt van eerste binnenkomst tot de productie-inrichting of het productiebedrijf, in de 

Gemeenschap is ingevoerd en vervoerd onder voorwaarden die risico’s voor de volksgezondheid en de 

diergezondheid uitsluiten.  

 

2. Met het oog op een veilige bevoorrading, verschaffen de exploitanten in documenten betreffende de 

vereisten van lid 1, waaronder, zo nodig, bewijs van de veiligheid van de brioveiligheidsmaatregelen die 

zijn genomen om uit te sluiten dat de grondstoffen risico’s voor de volksgezondheid en de 

diergezondheid met zich brengen.  

 

Dat betekent meer bepaald dat men zich moet vergewissen van de traceerbaarheid van de grondstoffen 

(zie punt 5) en dat de bijproducten ingevoerd worden volgens de regels bedoeld in punt 7. van deze fiche. 

Het gebruik van bepaald categorie 1-materiaal bedoeld in artikel 26 van verordening (EU) nr. 

142/2011 moet door de FOD VVVL toegestaan worden op uitdrukkelijke vraag van de exploitant. 
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8.3.2 Veilige behandeling 

De standaard-vervaardigingsmethodes zullen bij voorkeur aangewend worden om ervoor te zorgen dat 

afgeleide producten in Europa in de handel gebracht kunnen worden zonder dat ze het risico lopen om 

door de andere lidstaten geweigerd te worden. Die uitvoeringsmaatregelen, die voorzien zijn in artikel 40 

van verordening (EG) nr. 1069/2009, bevinden zich in bijlage XIII van verordening (EU) nr. 142/2011 en 

hebben betrekking op:  

- bloed en bloedproducten van paardachtigen, 

- huiden van hoefdieren en daarvan afgeleide producten, 

- jachttrofeeën en andere preparaten van dieren (taxidermie, insecten, preparaten voor microscopie, 

…), 

- wol, haar, varkenshaar, veren, delen van veren en dons, 

- bont, 

- bijproducten van bijenteelt, 

- gesmolten vet van categorie 1- of categorie 2-materiaal voor oleochemische doeleinden, 

- vetderivaten, 

- horens en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit 

hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, bestemd voor de productie van organische 

meststoffen of bodemverbeteraars, 

- visolie voor de vervaardiging van geneesmiddelen. 

Indien de afgeleide producten niet in die lijst opgenomen zijn of indien overwogen wordt om andere 

methodes te gebruiken, bepaalt artikel 38 van verordening (EG) nr. 1069/2009:  

- Veilige behandeling houdt in dat het gebruikte materiaal een productieproces ondergaat dat de 

risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van het materiaal of andere 

materialen die bij het productieproces ontstaan, tot een aanvaardbaar niveau beperkt.  

- Er wordt voor gezorgd dat het afgeleide product geen onaanvaardbare risico’s voor de 

volksgezondheid en de diergezondheid inhoudt, met name door het eindproduct te testen. 

Die andere methodes moeten beschreven en gedocumenteerd worden en moeten ter beschikking gesteld 

kunnen worden van de bevoegde autoriteit. In voorkomend geval moet de exploitant over 

analyseresultaten beschikken die aantonen dat de risico’s voor de gezondheid van mens of dier onder 

controle zijn en moet hij die op verzoek van de bevoegde autoriteit verschaffen. 

8.3.3 Veilig eindgebruik 

De formulering, de presentatie, de verpakking en de etikettering van het eindproduct dragen bij tot het 

verzekeren van de veiligheid van het eindgebruik. 

Bijvoorbeeld: een doos schoensmeer op basis van dierlijk vet is duidelijk verschillend van het vet dat in de 

voedselketen zou kunnen terechtkomen, door de samenstelling, de verpakking en het etiket ervan. Het 

gebruik ligt duidelijk buiten de voedselketen. 

Artikel 39 van verordening (EG) nr. 1069/2009 preciseert: 

Veilig eindgebruik houdt in dat de afgeleide producten:  

a) worden gebruikt onder omstandigheden die geen onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en 

de diergezondheid inhouden, of  
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b) die een risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid kunnen inhouden, worden gebruikt voor 

specifieke doeleinden, mits dit gebruik gerechtvaardigd wordt door in de communautaire wetgeving 

genoemde doelstellingen, met name ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid.  

Punt b) beoogt in het bijzonder de productie van vaccins en serums die in België afgedekt zijn door de wet 

van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Die afgeleide producten vallen bijgevolg onder artikel 33 van 

verordening (EG) nr. 1069/2009 en vallen onder de bevoegdheid van het FAGG. 

8.4 Hantering van tussenproducten 

Artikel 23, punt 2, van verordening (EU) nr. 142/2011 voorziet specifieke algemene voorschriften voor 

exploitanten die tussenproducten hanteren. Die voorschriften vormen in voorkomend geval een 

aanvulling op de voorschriften van de andere wetgevingen bedoeld in artikel 33 van verordening (EG) nr. 

1069/2009. Dat is bijvoorbeeld het geval voor laboratoriumreagentia.  

2. Tussenproducten die vervoerd zijn naar een in bijlage XII, punt 3, bedoelde inrichting of bedoeld bedrijf 

mogen gehanteerd worden zonder verdere beperkingen krachtens Verordening (EG) nr. 1069/2009 of 

krachtens deze verordening, op voorwaarde dat:  

a) de inrichting of het bedrijf adequate voorzieningen heeft voor de ontvangst van de tussenproducten, 

die de overdracht van op mens of dier overdraagbare ziekten voorkomen; 

b) de tussenproducten geen risico vormen voor de overdracht van op mens of dier overdraagbare ziekten, 

omdat zij zijn gezuiverd of omdat de dierlijke bijproducten in de tussenproducten andere behandelingen 

hebben ondergaan, vanwege de concentratie van dierlijke bijproducten in het tussenproduct of 

vanwege passende maatregelen op het gebied van de bioveiligheid voor de hantering van de 

tussenproducten;  

c) de inrichting of het bedrijf een administratie bijhoudt van de hoeveelheid ontvangen materiaal, de 

categorie van het materiaal, indien van toepassing, en de inrichting, het bedrijf of de exploitant aan wie 

zij hun producten geleverd hebben, en  

d) ongebruikte tussenproducten of andere overschotten van de inrichting of het bedrijf, zoals vervallen 

producten, worden verwijderd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009.  

9 Verwijdering 
Er moet ook aandacht worden besteed aan de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet de 

bestemming kunnen krijgen die oorspronkelijk voorzien was: productieafval, afval, bijproducten, … 

Niet-conforme dierlijke bijproducten of dierlijke bijproducten die niet gebruikt kunnen worden voor de 

vervaardiging van afgeleide producten, bestemd voor gebruik buiten de voedselketen overeenkomstig de 

artikelen 36 tot 40, moeten worden verwijderd of gebruikt overeenkomstig de artikelen 12 tot 14 van 

verordening (EG) nr. 1069/2009. 


