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1. Doel 
 
In deze instructie worden de verschillende stappen verduidelijkt voor het intracommunautair 

handelsverkeer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE), vleesbeendermeel (VBM) en dierlijke vetten 

van categorie 2 materiaal. Dit omvat dus zowel de verzending (vanuit België naar een lidstaat) als de 

verwerving (vanuit een lidstaat naar België). 

 
2. Toepassingsgebied 

 
Deze instructie is van toepassing op het intracommunautair handelsverkeer van: 

• VDE bestemd voor diervoeding (dit omvat voeder voor gezelschapsdieren en 

landbouwhuisdieren), organische meststoffen of bodemverbeteraars (OM/BV) en; 

• VBM afgeleid van categorie 2-materiaal en dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-materiaal 

bestemd voor OM/BV. 

 

Deze instructie is niet van toepassing op VDE, VBM of dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-

materiaal voor andere bestemmingen, deze bestemmingen vallen immers niet onder de bevoegdheid 

van het FAVV. Indien ze bestemd zijn voor valorisatie door compostering of biogasproductie of voor 

verwijdering (bv. verbranding) vallen ze onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden. 

Wanneer bestemd om te worden gebruikt voor diagnose, onderwijs, onderzoek en bijzondere 

vervoederingsdoeleinden vallen ze onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu. De gewestelijke diensten en de FOD staan in voor het beheer van 

de TRACES-berichten en toestemmingen voor intracommunautaire zendingen van dergelijke 

producten. 
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3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 

 
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). 

 

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. 

 
4. Definities en afkortingen 

 
Afkortingen: 

CMR: de vrachtbrief zoals vastgelegd door de Convention Relative au Contrat de Transport 

International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over 

de Weg). 

 

DOCOM: een handelsdocument van bijlage VIII van verordening (EU) nr. 142/2011 zoals dit 

beschikbaar is in TRACES. 

 

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

 

FOD: federale overheidsdienst. 

 

LCE: Lokale controle-eenheid. 

 

OM/BV: meststoffen en bodemverbeteraars. 

 

TRACES: acroniem voor Trade Control and Expert System. 

 

VBM: Vleesbeendermeel afgeleid van categorie 2-materiaal. 

 

VDE: verwerkte dierlijke eiwitten. 

 

Definities: 

Bloedmeel: verwerkte dierlijke eiwitten die verkregen zijn uit de warmtebehandeling van bloed of 

bloedfracties overeenkomstig bijlage X, hoofdstuk II, afdeling 1 van verordening (EU) nr. 142/2011. 

 

Bloedproducten: producten afkomstig van bloed of bloedfracties, uitgezonderd bloedmeel; daaronder 

begrepen gedroogd/ingevroren/vloeibaar plasma, gedroogd volledig bloed, 

gedroogde/ingevroren/vloeibare rode bloedcellen of fracties daarvan en mengsels.  

 

Categorie 2 / 3-materiaal: materiaal zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 9 en 10 van 

verordening (EG) nr. 1069/2009. 
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TRACES: het in beschikking 2003/24/EG bedoelde geïntegreerde veterinaire computersysteem. 

 

Vleesbeendermeel: dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van categorie 1- of categorie 2-materiaal dat is 

verwerkt volgens een van de in bijlage IV, hoofdstuk III, beschreven verwerkingsmethoden. 

 

Verwerkte dierlijke eiwitten: dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit categorie 3-materiaal 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. 

 

5. Inleiding 
 
De Europese wetgeving over dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie 

legt op dat bij transport van VDE, VBM en dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-materiaal tussen 

lidstaten de lidstaat van bestemming via het TRACES-systeem in kennis wordt gesteld van de details 

van de zending. Hierdoor heeft de bevoegde overheid in de lidstaat van bestemming de mogelijkheid 

om de noodzakelijke controles uit te voeren. Voor VBM en dierlijk vet van categorie 2 dient de lidstaat 

van bestemming ook een toestemming te geven voor de zending. 

 

Opgelet! Zoals aangegeven in de definitie van VDE in punt 4 van deze instructie, zijn een groot aantal 

dierlijke producten die gebruikt worden in diervoeder geen VDE. Een aantal van deze uitgesloten 

producten verdienen verduidelijking:  

• Bloedproducten zijn geen VDE. Bloedmeel is echter wel een VDE. Het belangrijkste verschil 

tussen deze twee producten is een “hogere kwaliteit” van de grondstoffen die gebruikt moeten 

worden voor bloedproducten (verordening (EU) nr. 142/2011, bijlage X, hoofdstuk II, 

afdelingen 1 & 2). 

• Smaakgevende ingewanden zijn vloeibare of gedehydrateerd afgeleide producten van dierlijke 

oorsprong die worden gebruikt om de smaak van voeder voor gezelschapsdieren te 

verbeteren. Een vaak gebruikte commerciële naam is “digest”. Smaakgevende ingewanden 

vallen niet onder de definitie van VDE. 

• Kanen zijn het eiwithoudende residu van het smeltproces, na gedeeltelijke afscheiding van vet 

en water, die verkregen worden bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde 

producten en die geen verwerking in een overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 

erkend verwerkingsbedrijf hebben ondergaan. Ze zijn geen VDE. Dergelijke niet-verwerkte 

kanen vallen onder categorie 3-materiaal zoals vermeld in artikel 10 punt e van verordening 

(EG) nr. 1069/2009. 

• Horens, producten uit hoorn (uitgezonderd hoornmeel), hoeven en producten uit hoeven 

(uitgezonderd hoevenmeel) die voldoen aan de eisen van bijlage XIII, hoofdstuk XII van 

verordening (EU) nr. 142/2011 zijn geen VDE. 

 

Bij intracommunautaire verzending van VDE, VBM en dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-

materiaal dient de zending vergezeld te gaan van een handelsdocument waarvan het model is 

vastgelegd in bijlage VIII Hoofdstuk III van de verordening (EU) nr. 142/2011. Het handelsdocument 

moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee afschriften). Het origineel gaat 
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samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het bewaren. De verzender en 

de vervoerder bewaren ieder een afschrift. Registers en handelsdocumenten dienen ten minste 

gedurende 2 jaar bewaard te worden, zodat zij aan de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd. 

Het vervoer moet ook voldoen aan de algemene eisen voor verzameling, vervoer en identificatie van 

bijlage VIII van verordening (EU) nr. 142/2011. 

 

De standaard behandeling van VDE van zoogdieren, met uitzondering van varkensbloedmeel, is 

methode 1. Als uitzondering hierop kunnen VDE van zoogdieren, met uitzondering van 

varkensbloedmeel, die met methode 2, 3, 4, 5 of 7 zijn behandeld, rechtstreeks van het categorie 3-

verwerkingsbedrijf aan een bedrijf voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren worden 

geleverd of een erkend opslagbedrijf, vanwaar zij rechtstreeks worden verzonden naar een bedrijf 

voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren. Daarbij dient het transport te gebeuren in 

speciaal hiervoor voorbehouden recipiënten die niet voor het vervoer van dierlijke bijproducten of 

voeder voor landbouwhuisdieren worden gebruikt. Ook voor de bestemming OM/BV zijn de 

verwerkingsmethoden 2 tot 5 of 7 toegelaten. 

 

VBM en dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-materiaal moeten met methode 1 zijn verwerkt voor 

de vervaardiging van OM/BV. 

 
6. Procedure voor intracommunautaire verwerving 

 
1. Exploitanten die van plan zijn zendingen VBM of dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-materiaal 

bestemd voor gebruik in of als OM/BV naar België te verzenden moeten hiervoor een 

toestemming vragen aan het FAVV. Deze toestemming wordt gevraagd door het ingevulde en 

ondertekende ‘aanvraagformulier verzending naar België’ (formulier in bijlage beschikbaar in de 

Nederlandse, Franse of Engelse taal) te sturen naar import.export@favv.be.  export@favv.be. 

Eventueel kan een kopij van het ‘standaardformaat’ van bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 10 van 

verordening (EU nr. 142/2011 hiervoor gebruikt worden. Deze toestemming is betalend voor de 

operator aangegeven onder het vak “aanvrager”. De tarieven van het KB van 10 november 2005 

betreffende retributies zijn van toepassing. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website 

van het FAVV op www.favv.be/financiering/retributies. Het FAVV beoordeelt de aanvragen en 

beslist binnen twintig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag of het materiaal 

wordt aanvaard dan wel geweigerd. Dit gebeurt door terugzending van het aanvraagformulier naar 

de aanvrager waarop de beslissing wordt aangeduid en een geldigheidstermijn wordt 

aangegeven. Een kopie hiervan wordt naar het bedrijf van bestemming gestuurd. 

2. Door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong wordt de zending van VDE, VBM of 

dierlijke vetten afgeleid van categorie 2-materiaal via TRACES gemeld aan de LCE van de plaats 

van bestemming. 

3. De verantwoordelijke van de plaats van bestemming stuurt ten laatste de volgende werkdag na de 

aankomst van de zending een e-mail naar zijn LCE (zie mailadressen LCE’s in bijlage). In het 

‘onderwerp’ van deze mail vermeldt de operator: ‘IC’ + ‘DOCOM nummer of bij gebrek hieraan 

lokaal referentienummer’ + ‘toestemmingsnummer-datum toestemming’ (dit laatste is enkel van 

toepassing voor VBM en dierlijk vet van categorie 2). In bijlage van deze mail moet een kopie van 

het handelsdocument en de CMR die de zending begeleidden met vermelding van de datum van 

aankomst. 

4. Naast administratieve controles voert de LCE ook steekproefsgewijs fysieke controles uit op deze 

zendingen. Op basis van de uitgevoerde controles, licht de LCE via TRACES de verzendende 

lidstaat in van de ontvangst van de zending. 

mailto:export@favv.be
http://www.favv.be/financiering/retributies
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7. Procedure voor intracommunautaire verzending vanuit België 
 
1 De verzendende Belgische operator voert de verzendingsgegevens in een handelsdocument 

(DOCOM) in TRACES in en keurt dit goed. Operatoren die zelf geen toegang hebben tot het 

TRACES systeem melden de zending via een volledig ingevuld en ondertekend handelsdocument 

(formulier in bijlage beschikbaar in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal) per e-mail 

aan hun LCE (zie mailadressen LCE’s in bijlage). In het ‘onderwerp’ van deze mail vermeldt de 

operator: ‘IC aanvraag melding in DOCOM door FAVV’.De LCE voert hierna de gegevens in een 

DOCOM in TRACES in en keurt dit goed. Deze laatste werkwijze is betalend voor de verzendende 

Belgische operator. De tarieven van het KB van 10 november 2005 betreffende retributies zijn van 

toepassing. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het FAVV via de volgende 

link: www.favv.be/financiering/retributies. 

2 Door de goedkeuring van het DOCOM wordt automatisch via TRACES de bevoegde autoriteit van 

de plaats van bestemming ingelicht over de zending. 

3 Het FAVV gaat na of de ontvangst van de zending door de bevoegde autoriteit van de plaats van 

bestemming wordt gemeld via het TRACES-systeem. 

 
8. Bijlagen 

 
• Aanvraagformulier ‘verzending naar België’. 

• Handelsdocument. 

• Te gebruiken mailadressen van de verschillende LCE’s: 

LCE Mailadres 

Antwerpen TRA.ANT@favv.be  

Brussel TRA.BRU@favv.be 

Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant TRA.OVB@favv.be  

West-Vlaanderen TRA.WVL@favv.be  

Henegouwen TRA.HAI@favv.be  

Luik TRA.LIE@favv.be  

Vlaams-Brabant Limburg TRA.VLI@favv.be  

Waals-Brabant Namen TRA.BNA@favv.be  

Luxemburg Namen TRA.LUN@favv.be  

 

Kaarten LCE: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/herstructurering/_documents/2017-12-18_Cartes-

Kaarten.pdf 

 

9. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 05/01/2012 Van toepassing worden nieuwe wetgeving 

verordening 1069/2009 en verordening 142/2011 

2.0 05/04/2016 Opname OM/BV in de procedure en 

vereenvoudiging procedure 

2.1 Datum publicatie22/01/2018 Aanpassing PCE naar LCE & nieuwe e-

mailadressen 

2.2 Datum publicatie Nieuwe e-mailadres 
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