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Betreft: 
 

Toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 
Handelsverkeer in niet-verwerkte dierlijke mest (varkens) – Dierengezondheid. 

 

Geachte heer, 
 

Bij deze deel ik u mede dat het FAVV een gunstig veterinair advies verleent en dat 
conform de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 142/2011 de toelating wordt gegeven 
voor de verzending van niet-verwerkte varkensmest van varkensbedrijven gelegen in 
België naar landbouwgronden gelegen in Nederland om daar te worden uitgereden. 
. 
 

De toelating voor het mestvervoer geldt voor het volledige jaar 2023:  
vanaf 01-01-2023 tot 31-12-2023. 
 

Voorwaarden: 
- de mest is afkomstig is uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in 

verband met een ernstige overdraagbare ziekte; 
- een specifieke goedkeuring van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

bestemming voor het binnenbrengen van de niet-verwerkte mest zoals hierboven 
vermeld;  

- rechtstreeks transport van het varkensbedrijf van herkomst naar de 
landbouwgronden van bestemming; 

- lekvrij en gesloten transport, voorzien van de vermelding “categorie 2 materiaal – 
Mest”; 

- transport onder begeleiding van een gezondheidscertificaat volgens het model 
zoals vastgelegd in bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 1 van 
verordening (EU) nr. 142/2011, afgeleverd door het FAVV en voldoen aan de 
voorwaarden van dierengezondheid daarin gesteld. Het gezondheidscertificaat 
dient door de bestemmeling gedurende minstens 2 jaar te worden bewaard. 

 

Deze toelating is enkel veterinair en doet geen afbreuk aan de regelgevingen, 
wetten of officiële instructies vanwege andere federale, gewestelijke, provinciale 
en gemeentelijke terzake bevoegde overheden. 
Deze toelating kan te allen tijde door het FAVV om veterinairrechtelijke redenen 
worden ingetrokken. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 

Dr. J. Dusoleil 
Directeur-Generaal 
 

Kopie aan:DG Controlebeleid, LCE ANT, LCE VLI, LCE OVB, LCE WVL 

 
1  De verzenddatum is de datum die in de elektronische handtekening is aangegeven 
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Onze missie is ervoor zorgen 

dat alle actoren van de keten 

aan de consument en aan 
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die ze consumeren, houden of 

gebruiken, betrouwbaar, veilig 

en beschermd zijn, nu en in de 

toekomst. 
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