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Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke 
bijproducten 
 
 
 
 
Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde 
dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden uit de Verordening (EG) 1774/2002. De 
Europese wetgeving voor de overbrenging van afvalstoffen volgens de Verordening 
1013/2006 is sinds 12 juni 2006 niet langer van toepassing op DBP die als afvalstof 
beschouwd worden. 
 
Verordening (EG) 1774/2002 legt een aantal voorwaarden op waaraan bij elk 
grensoverschrijdend transport van DBP moet voldaan zijn. Daarover leest u meer in het 
hoofdstuk ‘Algemene voorwaarden’. Daarnaast zijn er voor bepaalde stromen van DBP 
bijzondere voorwaarden van toepassing. Daarover leest u meer in het hoofdstuk ‘Bijzondere 
voorwaarden’. 
 
 

1 Algemene voorwaarden voor grensoverschrijdend transport van DBP 
 

• Dierlijke bijproducten moeten worden verzameld, vervoerd en geïdentificeerd volgens 
artikel 7 (zie bijlage 1) en de bijhorende bijlage II van de Verordening (EG) 1774/2002 
(zie bijlage 3)  

 
Tijdens het vervoer van DPB moet een handelsdocument aanwezig zijn, opgemaakt 
volgens het model in Verordening (EG) 829/2007. Als het gaat om onverwerkte 
dierlijke mest (behalve paardenmest), moet een gezondheidscertificaat aanwezig 
zijn. 
Op het handelsdocument (zie bijlage 4) staan een aantal gegevens, zoals de datum 
waarop het materiaal is opgehaald, de omschrijving en hoeveelheid van het 
materiaal, de plaats van herkomst van het materiaal, de gegevens van de ontvanger 
en de gegevens van de vervoerder. Het handelsdocument moet in drievoud worden 
opgemaakt. Het origineel blijft bij de vracht tot de eindbestemming, de producent en 
de vervoerder bewaren ieder een afschrift. De documenten moeten minstens 2 jaar 
worden bewaard. 

 
Meer info over het gezondheidscertificaat kan u bekomen bij het FAVV (Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen): 

Administratief Centrum Kruidtuin 
Food Safety Center 
Kruidtuinlaan 55 
1000 Brussel 
Tel. 02 211 82 11 
info@favv.be 

 
Wie DBP verzendt, vervoert of ontvangt over de grenzen van een lidstaat heen, moet een 
register bijhouden van de transporten. Dat staat in artikel 9 (zie bijlage 2) en de 
bijhorende bijlage II van de Verordening (EG) 1774/2002 (zie bijlage 3). De voorwaarden 
waaraan dit register moet voldoen zijn opgesomd in Bijlage II van de Verordening (EG) 
1774/2002. 
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2 Bijzondere voorwaarden 

  
Naast de algemene voorwaarden staan er in artikel 8 van de Verordening (EG) 
1774/2002 ook bijzondere voorwaarden voor elk intracommunautair vervoer van 
categorie 2-materiaal (waaronder onbewerkte en bewerkte dierlijke mest): 

 
• De lidstaat van bestemming moet de ontvangst van de DBP hebben toegestaan. 
 
• Bij het vervoer moet een handelsdocument of gezondheidscertificaat aanwezig zijn. 

 
• Het vervoer moet rechtstreeks naar de installatie van bestemming gaan, die volgens 

de Verordening erkend moet zijn, tenzij de Verordening geen erkenning vereist.  
 
• Het land van oorsprong moet elk vervoer melden aan het land van bestemming via 

het internetloket TRACES (Trade control and expert system). Daarom heeft de 
economische operator (de aanbieder, afnemer of voerder) de plicht om het transport 
steeds op voorhand te melden in TRACES. 

 
• Het land van bestemming moet de aankomst van elk vervoer melden aan het land 

van oorsprong via TRACES. Daarom heeft de economische operator de plicht om op 
vraag van de Mestbank een lijst met de nummers van de mestafzetdocumenten met 
bijhorend handelsdocument of gezondheidscertificaat aan de Mestbank te bezorgen. 

 
De “Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten van 28 oktober 2005” legt 
de bevoegdheden voor communautair handelsverkeer van niet voor menselijke 
consumptie bestemde DBP en verwerkte producten binnen België vast. Deze 
overeenkomst bepaalt dat dierlijke mest onder de bevoegdheden valt van hetzij het 
FAVV, hetzij de Mestbank. 
 
Het volgende schema geeft de bevoegdheidsverdeling tussen het FAVV en de Mestbank 
weer: 
 
 FAVV  Mestbank 
Verwerkte mest  x 
Onverwerkte paardenmest  x 
Onverwerkte mest andere 
dan paardenmest 

x  
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Procedures 
 
3.1. INTRACOMMUNAITAIR VERVOER VAN BEWERKTE EN ONBEWERKTE 
DIERLIJKE MEST 
 
Schema voor EXPORT: 

 

 
 
* Dit is de aanbieder, afnemer of voerder, één van die partijen moet het transport 
aanmelden. 
 
De eerste twee stappen (1 en 2) moeten enkel uitgevoerd worden vóór het eerste 
transport van een reeks transporten van onverwerkte of verwerkte dierlijke mest, voor 
zover het land van bestemming hiervoor een veterinaire toestemming tot invoer eist (cfr. 
art. 8 van de verordening).  
 
De veterinaire toestemming van het land van bestemming uit de eerste stap (1) wordt 
afhankelijk van het land van bestemming op een andere manier opgesteld en afgeleverd. 
In ieder geval moet de mestvoerder bij de aanvraag tot uitvoer een exemplaar van deze 
toestemming kunnen voorleggen. 
 
Voor de aanvraag tot uitvoer uit de tweede stap (2) is een veterinaire toestemming nodig 
van het land van bestemming. Die geldt maximaal voor één kalenderjaar.  
 

1: Verantwoordelijke 
zorgt voor veterinaire 
toestemming van het 
land van bestemming. 

2: Erkende 
mestvoerder dient 

aanvraag tot uitvoer 
in bij de Mestbank. 

ERKENDE MESTVOERDER KAN 
VERTREKKEN mits handelsdocument of 

gezondheidscertificaat 

4: Economische 
operator * meldt het 

transport aan in 
TRACES. 

bij voorkeur 3 
werkdagen 
vóór het 
transport 

Bij 
goedkeuring 
van de 
Mestbank 

5: Mestbank  
controleert en valideert de  

melding in TRACES. 

3: Erkende 
mestvoerder meldt 
het transport aan in 

MTIL. 

Bij validatie 
door de 
Mestbank
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3.2. INTRACOMMUNAITAIRE VERVOER VAN BEWERKTE EN ONBEWERKTE 
DIERLIJKE MEST 
 
Schema voor IMPORT: 
 

 
 
 
* Dit is de aanbieder, afnemer of voerder, één van die partijen moet het transport 
aanmelden. 
 
De eerste 2 stappen (1 en 2) moeten enkel uitgevoerd worden vóór het eerste transport 
van een reeks transporten van verwerkte en onverwerkte mest. 
 
De veterinaire toestemming uit tweede stap (2) wordt door het FAVV afgeleverd. De 
Mestbank neemt haar beslissing tot goed- of afkeuring o.a. op basis van het advies van 
het FAVV. 
 
De aanvraag tot invoer uit de eerste stap (1) kan maximaal voor één kalenderjaar worden 
goedgekeurd.  
 
De aanmelding in MTIL door de erkende mestvoerder uit de vijfde stap (5) kan gelijktijdig 
verlopen met de derde stap (3).  

1: Erkende 
mestvoerder 

dient aanvraag 
tot invoer in bij de 

Mestbank. 

2: Mestbank zorgt 
voor veterinaire 

toestemming bij het 
FAVV. 

3: Economische 
operator * meldt het 

transport aan in 
TRACES. 

 
 
 
 

5: Erkende 
mestvoerder 

meldt het 
transport aan in 

MTIL. 
 

Bij 
goedkeuring 
van   de 
Mestbank 

Indien oké: 
Mestbank 
bevestigt.

Indien niet oké: 
sancties mogelijk 

4: Land van oorsprong 
controleert en valideert 

de melding in 
TRACES. 

ERKENDE MESTVOERDER KAN 
VERTREKKEN mits handelsdocument of 

gezondheidscertificaat. 

Ontvangstbevestiging van de Mestbank: 
erkende mestvoerder bezorgt op vraag van 

de Mestbank een lijst van 
mestafzetdocumenten en referentienummers 

uit TRACES 

Bij validatie door 
het land van 
oorsprong 
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3 Handleiding 
 
Via de helpfunctie op de website van TRACES vindt u een handleiding voor het gebruik 
van TRACES. In die handleiding wordt met een simulatie uitgelegd hoe een economische 
operator (de aanbieder, afnemer of voerder) zich kan registreren en hoe een aanmelding 
van een transport in TRACES moet gebeuren. 
 
Elke economische operator die gebruik wil maken van TRACES moet geregistreerd zijn. 
Dit wil zeggen dat hij moet beschikken over een logincode om toegang te krijgen tot het 
operationele gedeelte van TRACES. Na de aanvraag van de logincode via de website 
van TRACES valideert de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong de aanvraag 
en ontvangt de aanvrager zijn logincode. 
 
Op de website van het FAVV www.favv.be vindt u ook een handleiding in pdf-formaat. 
Klik door naar Publicaties > Thematische publicaties > Dierlijke productie > TRACES.. 
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4 Bijlagen 
 

 
BIJLAGE 1: artikel 7 van de Verordening (EG) 1774/2002 
 
Verzamelen, vervoer en opslag 
1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten, met uitzondering van keukenafval en 
etensresten van categorie 3, worden verzameld, vervoerd en geïdentificeerd 
overeenkomstig bijlage II. 
2. Tijdens het vervoer moeten de dierlijke bijproducten en de verwerkte producten vergezeld 
gaan van een handelsdocument of, indien deze verordening dit vereist, een 
gezondheidscertificaat. Handelsdocumenten en gezondheidscertificaten moeten voldoen 
aan de eisen en gedurende de periode die in bijlage II wordt vermeld, worden bewaard. Zij 
bevatten in het bijzonder informatie over de hoeveelheid en een beschrijving van het 
materiaal en de merktekens ervan. 
3. De lidstaten zien erop toe dat er goede voorschriften bestaan die waarborgen dat het 
verzamelen en vervoeren van categorie 1- en categorie 2-materiaal volgens bijlage II 
plaatsvindt. 
4. Volgens artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 over afvalstoffen 
(1) nemen de lidstaten de maatregelen die vereist zijn om ervoor te zorgen dat de 
inzameling, het vervoer en de verwijdering van keukenafval en etensresten van categorie 3 
zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu gebeurt. 
5. De opslag van verwerkte producten kan uitsluitend in opslagbedrijven die volgens 
artikel 11 zijn erkend. 
6. De lidstaten kunnen evenwel besluiten dit artikel niet toe te passen op mest die wordt 
vervoerd tussen twee punten op dezelfde boerderij of tussen boerderijen en gebruikers die 
zich in dezelfde lidstaat bevinden. 

 



 7

 
BIJLAGE 2: artikel 9 van de Verordening (EG) 1774/2002 

 
Artikel 9 
Administratie 
1. Eenieder die dierlijke bijproducten verzendt, vervoert of ontvangt, houdt een administratie 
bij van die zendingen. De administratie bevat de informatie en wordt bewaard gedurende de 
periode, zoals vermeld in bijlage II. 
2. Dit artikel is echter niet van toepassing op mest die wordt vervoerd tussen twee punten op 
dezelfde boerderij of die lokaal wordt vervoerd tussen boerderijen en gebruikers die zich in 
dezelfde lidstaat bevinden. 
 
Wie moet wat concreet doen: 

 
WAT Ontvanger Vervoerder Verzender 
a) de datum waarop het materiaal 
op het bedrijf is opgehaald 

  
X 

 
X 

b) de omschrijving van het 
materiaal 

 
X 

 
X 

 
X 

c) de hoeveelheid materiaal X X X 
d) de plaats van herkomst van 
het materiaal 

 
X 

 
X 

 

e) de naam en het adres van de 
vervoerder 

   
X 

f) de naam en het adres van de 
ontvanger en, indien van 
toepassing, het 
erkenningsnummer 

 
X 

 
X 

 

g) zo nodig, 
i)  het erkenningsnummer 

van het bedrijf van 
herkomst, en 

ii)  de aard en de methoden 
van de behandeling 

   

. 
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BIJLAGE 3: bijlage II van de Verordening (EG) 1774/2002 
 
HYGIËNE-EISEN VOOR HET VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN DIERLIJKE 
BIJPRODUCTEN EN VERWERKTE PRODUCTEN 
 

HOOFDSTUK I 
Identificatie 

1. Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
a) categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-materiaal identificeerbaar is en tijdens het 
verzamelen en vervoeren ervan gescheiden en identificeerbaar blijft; 
b) verwerkte producten identificeerbaar zijn en tijdens het vervoer gescheiden en 
identificeerbaar blijven; 
c) een merkstof voor de identificatie van dierlijke bijproducten en verwerkte 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; en 
d) dierlijke bijproducten en verwerkte producten van de ene naar de andere lidstaat 
worden verzonden in verpakkingen, recipiënten of voertuigen die zijn voorzien van 
een opvallende en, ten minste tijdens het vervoer, onuitwisbare kleurcodering: 

i) voor categorie 1-materiaal, onder gebruikmaking van de kleur zwart; 
ii) voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het 
maagdarmkanaal), onder gebruikmaking van de kleur geel; 
iii) voor categorie 3-materiaal, onder gebruikmaking van de kleur groen met 
een hoog gehalte aan blauw om ervoor te zorgen dat zij duidelijk kan worden 
onderscheiden van de andere kleuren. 

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

a) duidelijk de categorie dierlijke bijproducten of, voor verwerkte producten, de 
categorie dierlijke bijproducten waarvan de verwerkte producten zijn afgeleid, wordt 
aangegeven; en 
b) het volgende opschrift staat vermeld: 

i) voor categorie 3-materiaal: „niet voor menselijke consumptie”; 
ii) voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het 
maagdarmkanaal) en daarvan afgeleide verwerkte producten: „niet voor 
dierlijke consumptie”; indien categorie 2-materiaal echter bestemd is voor het 
voederen van dieren, als bedoeld in artikel 23, lid 2, onder c), onder de in 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 daarvan afgeleide verwerkte producten: 
„uitsluitend geschikt voor verwijdering”; 
iv) voor mest en de inhoud van het maagdarmkanaal: „mest”. 

3. De lidstaten mogen systemen opzetten of voorschriften vaststellen voor de kleurcodering 
van verpakkingen, recipiënten of voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van 
dierlijke bijproducten en verwerkte producten die van hun grondgebied afkomstig zijn en op 
hun grondgebied blijven, mits die systemen of voorschriften niet leiden tot verwarring met het 
in artikel 1, onder d), bedoelde kleurcoderingssysteem. 

4. Onverminderd bijlage V, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 mogen de lidstaten 
systemen opzetten of voorschriften vaststellen voor het merken van dierlijke bijproducten die 
van hun grondgebied afkomstig zijn en op hun grondgebied blijven, mits die systemen of 
voorschriften niet in strijd zijn met de markeringsvoorschriften voor verwerkte producten in 
bijlage VI, hoofdstuk I, bij deze verordening. 
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5. In afwijking van de punten 3 en 4 mogen de lidstaten gebruikmaken van de in die punten 
bedoelde systemen of voorschriften voor dierlijke bijproducten die van hun grondgebied 
afkomstig zijn maar niet bedoeld zijn om op hun grondgebied te blijven, als de lidstaat of het 
derde land van bestemming zijn instemming heeft betuigd. 
 

HOOFDSTUK II 
Voertuigen en recipiënten 

1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten 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 dierlijke bijproducten of 
verwerkte producten, moeten: 

a) na elk gebruik gereinigd, gewassen en ontsmet worden; 
b) schoon worden gehouden; en 
c) schoon en droog zijn voor gebruik. 

3. Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten specifiek bestemd worden 
voor het vervoer van een bepaald product, voor zover dat nodig is om kruisbesmetting te 
voorkomen. 

4. Verpakkingsmateriaal moet worden verbrand of op een andere wijze worden verwijderd 
volgens de instructies van de bevoegde autoriteit 
 

HOOFDSTUK III 
Handelsdocumenten en gezondheidscertificaten 

1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan 
van een handelsdocument of, wanneer deze verordening dat voorschrijft, een 
gezondheidscertificaat, behalve in het geval van verwerkte producten afkomstig van 
categorie 3-materiaal die binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaars worden geleverd 
aan eindgebruikers die geen bedrijven zijn. 

2. Op het handelsdocument moeten de volgende gegevens worden vermeld: 
a) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald; 
b) de omschrijving van het materiaal, met inbegrip van de in hoofdstuk I bedoelde 
gegevens, de diersoort van het categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide 
producten die voor voedermiddelen bestemd zijn, en, indien van toepassing, het 
oormerknummer; 
c) de hoeveelheid materiaal; 
d) de plaats van herkomst van het materiaal; 
e) de naam en het adres van de vervoerder; 
f) de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, het 
erkenningsnummer; en 
g) zo nodig, 

i) het erkenningsnummer van het bedrijf van herkomst, en 
ii) de aard en de methoden van de behandeling. 

3. Dit 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. 

4. Voor het handelsdocument kan een model worden vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 33, lid 2. 

5. Gezondheidscertificaten moeten door de bevoegde autoriteit afgegeven en ondertekend 
worden. 
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HOOFDSTUK IV 
Administratie 

De in artikel 9 bedoelde administratie moet de volgende in hoofdstuk III, punt 2, bedoelde 
gegevens bevatten: 

a) de onder b) en c) bedoelde informatie; en 
b) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke 
bijproducten verzendt, de onder a), e) en, indien bekend, onder f) bedoelde 
informatie; of 
c) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke 
bijproducten vervoert, de onder a), d) en f) bedoelde informatie; of 
d) voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke 
bijproducten ontvangt, de datum van ontvangst en de onder d) en e) bedoelde 
informatie. 

 
HOOFDSTUK V 

Bewaren van documenten 
Het in hoofdstuk III bedoelde handelsdocument en gezondheidscertificaat en de in hoofdstuk 
IV bedoelde administratie worden ten minste twee jaar bewaard, zodat zij aan de bevoegde 
autoriteit kunnen worden voorgelegd. 
 

HOOFDSTUK VI 
Temperatuurvoorschriften 

1. Dierlijke bijproducten moeten tijdens het vervoer op een passende temperatuur gehouden 
worden, zodat er geen gevaar voor de gezondheid van mens of dier ontstaat. 

2. Onverwerkt categorie 3-materiaal dat bestemd is voor de productie van voedermiddelen of 
voeders voor gezelschapsdieren moet gekoeld of ingevroren vervoerd worden, tenzij het 
binnen 24 uur na vertrek verwerkt wordt. 

3. De koelwagens die voor het vervoer gebruikt worden, moeten zo ontworpen zijn dat 
gedurende de gehele vervoersperiode de temperatuur op een passend niveau kan worden 
gehandhaafd. 
 

HOOFDSTUK VII 
Specifieke regels voor de doorvoer 

Voor de doorvoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten moet voldaan worden 
aan de eisen van de hoofdstukken I, II, III en VI. 
 

HOOFDSTUK VIII 
Controlemaatregelen 

De bevoegde autoriteit treft de nodige maatregelen om het verzamelen, het vervoer, het 
gebruik en de verwijdering van dierlijke bijproducten en verwerkte producten te controleren, 
onder meer door na te gaan of de vereiste administratie en documenten worden bijgehouden 
en, indien deze verordening dat voorschrijft of de bevoegde autoriteit dat nodig acht, door 
zegels aan te brengen. Wanneer de bevoegde autoriteit een zegel aanbrengt op een zending 
dierlijke bijproducten of verwerkte producten, moet de bevoegde autoriteit van de plaats van 
bestemming daarover worden ingelicht. 
 

HOOFDSTUK IX 
Verzameling van dierlijk materiaal bij de behandeling van afvalwater 

1. Categorie 1-verwerkingsbedrijven en andere bedrijfsruimten waar gespecificeerd 
risicomateriaal wordt verwijderd, slachthuizen en categorie 2 verwerkingsbedrijven moeten 
als eerste fase van de afvalwaterbehandeling beschikken over een voorbehandelingsproces 
voor het opvangen en verzamelen van dierlijk materiaal. De uitrusting voor het 
voorbehandelingsproces moet bestaan uit sifons of zeven met openingen van maximaal 6 
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mm in de eindfase van het proces of soortgelijke systemen die vaste deeltjes van 6 mm of 
meer in het afvalwater tegenhouden. 

2. Afvalwater uit bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 moet een voorbehandelingsproces 
doorlopen zodat het gefilterd uit de bedrijfsruimten wordt afgevoerd. Het dierlijk materiaal 
mag niet worden vermalen of geweekt om het gemakkelijker door het 
voorbehandelingsproces te laten lopen. 

3. Al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij het voorbehandelingsproces in 
bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 moet, naar gelang van het geval, als categorie 1- of 
categorie 2-materiaal worden verzameld en vervoerd, en moet overeenkomstig deze 
verordening worden verwijderd. 

4. Afvalwater dat het voorbehandelingsproces in bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 
heeft doorlopen en afvalwater van bedrijfsruimten die alleen categorie 3-materiaal 
ontvangen, moet overeenkomstig de overige relevante communautaire wetgeving worden 
behandeld. 
 

HOOFDSTUK X 
Handelsdocument 

 
1. Tijdens het vervoer gaan de dierlijke bijproducten en de verwerkte producten vergezeld 
van een handelsdocument overeenkomstig het in dit hoofdstuk vastgestelde model. Voor 
het vervoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten op hun eigen grondgebied 
mogen de lidstaten echter voorschrijven: 

a) dat gebruik wordt gemaakt van een verschillend handelsdocument, op papier of in 
elektronische vorm, mits dit handelsdocument voldoet aan de voorschriften van 
hoofdstuk III, punt 2; 
b) dat de hoeveelheid materiaal, als bedoeld in hoofdstuk III, punt 2, onder c), op het 
handelsdocument wordt uitgedrukt als gewicht van het materiaal; 
c) dat een kopie van het handelsdocument door de ontvanger wordt teruggestuurd 
naar de producent, die de kopie overeenkomstig hoofdstuk V moet bewaren als 
bewijs van aankomst van de zending. 

2. Indien er sprake is van meer dan een vervoerder, vult elke vervoerder een verklaring zoals 
bedoeld in punt 7 van het handelsdocument, in, die deel uitmaakt van dit document. 
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BIJLAGE 4: 
MODEL VOOR EEN HANDELSDOCUMENT VOOR HET VERVOER VAN DIERLIJKE 
BIJPRODUCTEN EN VERWERKTE PRODUCTEN BINNEN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP 
 
a) Handelsdocumenten worden volgens het model op blz. 13-14 opgesteld. Op elk 
document worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die 
voor het vervoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide verwerkte producten zijn 
vereist. 

b) Het document wordt opgesteld in een van de officiële talen van de lidstaat van oorsprong 
of, zo nodig, van de lidstaat van bestemming. Het mag echter ook in andere officiële talen 
van de Europese Gemeenschap worden opgesteld, als het vergezeld is van een officiële 
vertaling of als dit vooraf met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming is 
overeengekomen. 

c) Dit handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (één origineel en 
twee afschriften). Het origineel gaat samen met het vervoer naar de eindbestemming. De 
ontvanger moet het bewaren. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift. 

d) Het originele exemplaar van elk handelsdocument bestaat uit één enkel blad waarvan de 
beide zijden worden gebruikt; als meer tekst nodig is, wordt het formulier zo ingediend dat 
alle bladen één enkel ondeelbaar geheel vormen. 

e) Als voor de identificatie van de bestanddelen van het vervoer extra bladen aan het 
handelsdocument worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel van het 
originele document en plaatst de persoon die voor het transport verantwoordelijk is op elk 
blad zijn handtekening. 

f) Als het handelsdocument, inclusief de onder e) 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. 

g) Het originele exemplaar van het handelsdocument wordt ingevuld en ondertekend door 
de verantwoordelijke persoon. Hierbij draagt de verantwoordelijke persoon er zorg voor 
dat de in bijlage II, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 vastgelegde 
documentatieprincipes worden nageleefd. Op het handelsdocument moeten de volgende 
gegevens worden vermeld: 

i) de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald; 
ii) de omschrijving van het materiaal, samen met de identificatie van het materiaal, de 
diersoort in geval van categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte 
producten die voor voedermiddelen bestemd zijn, en, indien van toepassing, het 
oormerknummer van het dier; 
iii) de hoeveelheid materiaal; 
iv) de plaats van oorsprong van het materiaal; 
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, het 
erkenningsnummer, en, 
vii) zo nodig, het erkenningsnummer van het bedrijf van oorsprong en de aard en de 
methoden van de behandeling. 

h) De kleur van de handtekening van de verantwoordelijke persoon moet verschillen van 
die van de gedrukte tekst. 

i) Het handelsdocument moet gedurende ten minste twee jaar worden bewaard, zodat het 
aan de bevoegde autoriteiten kan worden voorgelegd ter controle van de in artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 bedoelde administratie. 
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j) Als lidstaten besluiten een handelsdocument in elektronische vorm te gebruiken, wordt 
voldaan aan de voorschriften onder a) tot en met i) voor zover die op die elektronische vorm 
van toepassing zijn. 
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Model Handelsdocument van Verordening (EG)829/2007 
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