
Handelsdocument

Voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten
binnen de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009
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D
ee

l 
I:

 G
eg

ev
en

s
 b

et
re

ff
en

d
e

 d
e 

ze
n

d
in

g

I.1. Verzender

Naam

Adres

          Erkennings- of registratienummer

Postcode

I.2. Referentienummer document I.2.a. Lokaal referentienummer

I.3. Bevoegde centrale autoriteit

I.4. Bevoegde lokale autoriteit

I.5. Geadresseerde

Naam

Adres

Postcode

          Erkennings- of registratienummer

Tel.

I.6.    Geregistreerd bedrijf

         Naam

          Registratienummer

          Adres

          Postcode

          Lidstaat

I.7.

I.8. Land van 
oorsprong 

ISO-code I.9. Regio van 
oorsprong

Code I.10. Land van 
bestemming

ISO-code I.11. Regio van 
bestemming

Code

I.12. Plaats van oorsprong

Inrichting  Erkennings- of registratienummer
Naam                                    

Adres

Postcode

I.13. Plaats van bestemming

Inrichting  Erkennings- of registratienummer
Naam

Adres

Postcode

I.14. Plaats van lading I.15. Datum van vertrek

I.16. Vervoermiddelen

Vliegtuig  Vaartuig  Treinwagon 
Wegvoertuig  Andere 

Identificatie:

I.17. Vervoerder

Naam Erkennings- of registratienummer

Adres

Postcode Lidstaat

I.18. Omschrijving van de goederen I.19. Productcode (GN-code)

I.20. Totale hoeveelheid

I.21. Temperatuur producten
Omgevingstemperatuur  Gekoeld        Bevroren       Gecontroleerde temperatuur 

I.22. Aantal verpakkingen

I.23. Zegelnummer indien door een bevoegde overheid een zegel is opgelegd en BIC-identificatienummer van de
container

I.24. Aard van de verpakking

I.25. Goederen gecertificeerd voor:

Diervoeder  Gebruik als voeder  Organische meststoffen of bodemverbeteraars 

voor gezelschapsdieren
Technisch gebruik  Zending die is onderworpen aan de bij Verordening (EG) nr. 999/2001 vastgestelde eisen 

          Visolie/vismeel van categorie 3 met een te hoog gehalte aan dioxinen en/of pcb's, bestemd voor zuivering overeenkomstig Verordening (EU)
          2015/786 

I.26. I.27. Doorvoer door  lidstaten 

Lidstaat ISO-code
Lidstaat ISO-code
Lidstaat ISO-code

I.28. Uitvoer 

Derde land ISO-code
Punt van uitgang Code

I.29.

I.30.

I.31. Identificatie van de goederen

Erkenningsnummer van inrichtingen

Soort Aard van de goederen Categorie Soort behandeling Verwerkingsbedrijf Partijnummer
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II. Informatie over de gezondheid II.a. Referentienummer certificaat II.b.

II.1. Verklaring van de verzender

Ondergetekende verklaart dat:

II.1.1. de informatie in deel I feitelijk correct is;

II.1.2. alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten met ziekteverwekkers en versleping
tussen de diverse categorieën te voorkomen.

Opmerkingen

Deel I:

— Vak I.1: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die het vervoer bestelt zoals vermeld in het document dat vereist is op grond van het Verdrag
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).

— Vak I.5: de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor de zending bestemd is.

— Vak I.6 [facultatief, indien van toepassing]: naam, adres en registratienummer van het geregistreerde bedrijf.

— Vakken I.9 en I.11: indien van toepassing.

— Vakken I.12 en I.13: erkennings- of registratienummer.

In het geval van:

— producten die onder artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallen, enkel een overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder a), geregistreerd
opslagbedrijf, verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie; een overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende inrichting
of erkend bedrijf of in het geval van mest, het toegelaten bedrijf van bestemming;

— visolie of vismeel van categorie 3 bestemd voor zuivering overeenkomstig Verordening (EU) 2015/786, het erkenningsnummer van het bedrijf van
bestemming overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 of Verordening (EU) 2015/786 vermelden.

— Vak I.14: invullen indien verschillend van I.1. en I.12.

— Vak I.17: registratie- of erkenningsnummer van de feitelijke vervoerder. Indien dit dezelfde informatie betreft als in vak I.6, uitsluitend vak I.17 gebruiken.

— Vak I.23: bij vervoer in een container moet het volledige identificatienummer van de container (BIC-code) worden vermeld.

— Vak I.25: technisch gebruik: elk ander gebruik dan voor dierlijk verbruik of organische meststoffen of bodemverbeteraars (OM/BV). Technische producten
kunnen niet worden gebruikt in diervoeders, voeder voor gezelschapsdieren of OM/BV.

— Vak I.31.:

Diersoort: Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn. Kies uit het volgende:
vogels,  herkauwers,  varkens,  andere  zoogdieren,  vissen,  weekdieren,  schaaldieren,  insecten  (soorten,  indien  van
toepassing),  andere  ongewervelde  dieren,  gemengde  soorten  niet-herkauwers,  gemengde  soorten  die  herkauwers
bevatten.

Aard van de goederen: Een van de onderstaande goederen invullen:  „bijproducten van de bijenteelt”,  „bloedproducten”,  „bloed”,  „bloedmeel”,
„gistingsresiduen”,  „inhoud  van  het  maag-darmkanaal”,  „hondenkluiven”,  „vismeel”,  „smaakgevende  ingewanden”,
„gelatine”,  „kanen”,  „huiden”,  „gehydrolyseerde  eiwitten”,  „organische  meststoffen/bodemverbeteraars”,  „voeder  voor
gezelschapsdieren”,  „verwerkte  dierlijke  eiwitten”,  „dierlijke  bijproducten  voor  de  productie  van  voeder  voor
gezelschapsdieren”,  „rauw  voeder  voor  gezelschapsdieren”,  „gesmolten  vet”,  „compost”,  „verwerkte  mest”,  „visolie”,
„melkproducten”, „biestproducten”, „centrifuge- en separatorslib uit melkverwerking”, „dicalciumfosfaat”, „tricalciumfosfaat”,
„collageen”,  „eiproducten”,  „serum  van  paardachtigen”,  „achttrofeeën”,  „wol”,  „haar”,  „varkenshaar”,  „veren”,  „dierlijke
bijproducten voor verwerking”, „afgeleide producten”,  „vleesbeendermeel”,  „kadavers”,  „mest”,  „vetderivaten”,  „glycerol”,
„voormalige  voedingsmiddelen”,  „keukenafval  en  etensresten”,  „afgewerkte  bak-  en  braadolie”,  „behandelde  huiden”,
„groeimedia”,  „dode  gezelschapsdieren”,  „dode  paardachtigen”,  „voormalige  diervoeders”,  „[aard  van  de  dierlijke
bijproducten of afgeleide producten] gemengd met niet-gevaarlijke afvalstoffen [Euralcode] ”, „eieren”, „bijproducten van
broederijen”, „embryo's, al dan niet in eieren”.

Categorie: Geef categorie aan: categorie 1-, 2- of 3-materiaal.

                                            Geef voor categorie 3-materiaal bestemd voor gebruik als diervoeder het punt van artikel 10 van Verordening (EG) nr.
1069/2009 aan dat verwijst naar het betrokken dierlijke bijproduct (bv. artikel 10, onder a), artikel 10, onder b), enz.).

                                            Geef voor categorie 3-materiaal voor gebruik in rauw voeder voor gezelschapsdieren „3a) ”, „3b) i)” of „3b) ii)” aan,
naargelang  de  dierlijke  bijproducten  genoemd  worden  in  artikel  10,  onder  a),  of  artikel  10,  onder  b),  i)  of  ii),  van
Verordening (EG) nr. 1069/2009.

                                            Geef voor huiden en daarvan afgeleide producten „3b) iii)” of „3n)” aan, naargelang de dierlijke bijproducten of afgeleide
producten genoemd worden in artikel 10, onder b), iii), of artikel 10, onder n), van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

                                            Indien de zending uit meer dan één categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, het aantal recipiënten
per categorie vermelden.

Soort behandeling: Geef voor behandelde huiden de behandeling aan:

                                            “a)” voor gedroogd;

                                            “b)” voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen voor de verzending;

                                            “c)” voor gezouten gedurende 7 dagen met zeezout waaraan 2% natriumcarbonaat is toegevoegd.
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D e II. Informatie over de gezondheid II.a. Referentienummer certificaat II.b.

                                            Beschrijf voor categorie 1- en 2-materialen de verwerkings- of omzettingsmethode. Geef de relevante verwerkingsmethode
(kies een methode van 1 tot en met 5 zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, of een alternatieve methode zoals bedoeld
in bijlage IV, hoofdstuk IV, bij Verordening (EU) nr. 142/2011) of verwerkingsmethode voor verwerkte mest als bedoeld in
bijlage XI bij die verordening aan, met vermelding van de datum van de markering met GTH indien van toepassing.

                                         Verwijs voor categorie 3-materiaal dat bestemd is voor gebruik in diervoeders naar de desbetreffende afdeling van bijlage 
X bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Vermeld voor afgeleide producten van categorie 3-materiaal die voor gebruik in diervoeders bestemd zijn, de relevante 
standaardmethode voor verwerking (kies een methode van 1 tot en met 7 zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, bij 
Verordening (EU) nr. 142/2011 in het geval van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE)), een alternatieve methode als bedoeld 
in bijlage IV, hoofdstuk IV, in het geval van inkuiling, of geef een beschrijving van de aard en de behandelingsmethoden 
die zijn vastgelegd in bijlage X, hoofdstuk II, bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

                                         Visolie of vismeel bestemd voor zuivering moet worden geëtiketteerd als „visolie of vismeel met een te hoog gehalte aan 
dioxinen en/of pcb's overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG, bestemd voor zuivering in een erkende inrichting”.

Partijnummer: Partijnummer of oormerknummer, indien van toepassing.

Verwerkingsbedrijf: In het geval van VDE en andere voedermiddelen het verwerkingsbedrijf vermelden.

Deel II:

-          De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

Handtekening:

Gedaan te ……………………………………………..……………………………………….…. op..........................................................................................................
(plaats) (datum)

..............................................................................................................................................................................................................................................................
(handtekening van de verantwoordelijke persoon van de plaats van oorsprong)

(naam in blokletters)


