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SITUERING WETGEVING: VO1774/2002



SITUERING WETGEVING: VO1774/2002

Algemene voorwaarden voor grensoverschrijdend transport van DBP g g j p
(artikel 7)

Dierlijke bijproducten moeten worden verzameld, vervoerd en geïdentificeerd j jp , g
volgens artikel 7 en de bijhorende bijlage II van de Verordening (EG) 
1774/2002
Tijdens het vervoer van DPB moet een handelsdocument aanwezig zijn 
(model van Verordening (EG) 829/2007). Als het gaat om onverwerkte dierlijke 
mest (behalve paardenmest), een gezondheidscertificaat.
Op het handelsdocument staan een aantal gegevens. Het handelsdocument 
moet in drievoud worden opgemaakt  Het origineel blijft bij de vracht tot de 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.
Wie DBP verzendt, vervoert of ontvangt over de grenzen van een lidstaat , g g
heen, moet een register bijhouden van de transporten. De voorwaarden 
waaraan dit register moet voldoen zijn opgesomd in Bijlage II van de 
Verordening (EG) 1774/2002.
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SITUERING WETGEVING: VO1774/2002

Bijzondere voorwaarden (artikel 8)Bijzondere voorwaarden (artikel 8)

Bijzondere voorwaarden voor elk intracommunautair vervoer van 
categorie 2 materiaal (onbewerkte en bewerkte dierlijke mest):categorie 2-materiaal (onbewerkte en bewerkte dierlijke mest):

De lidstaat van bestemming moet de ontvangst van de DBP hebben 
toegestaan.
Het vervoer moet rechtstreeks naar de installatie van bestemming gaan  Het vervoer moet rechtstreeks naar de installatie van bestemming gaan. 
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 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 (op vraag van de Mestbank een lijst met p g ( p g j
de nummers van de mestafzetdocumenten met bijhorend 
handelsdocument of gezondheidscertificaat aan de Mestbank bezorgen).
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SITUERING WETGEVING: VO1774/2002

Identificatie (bijlage II)Identificatie (bijlage II)

Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat
i  2 i l id ifi b i   ijd  h  l   categorie 2- materiaal identificeerbaar is en tijdens het verzamelen en 

vervoeren ervan gescheiden en identificeerbaar blijft;
verwerkte producten identificeerbaar zijn en tijdens het vervoer 
gescheiden en identificeerbaar blijven;gescheiden en identificeerbaar blijven;

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

duidelijk de categorie dierlijke bijproducten of, voor verwerkte 
producten, de categorie dierlijke bijproducten waarvan de verwerkte 
producten zijn afgeleid, wordt aangegeven; enproducten zijn afgeleid, wordt aangegeven; en
het volgende opschrift staat vermeld voor mest en de inhoud van het 
maagdarmkanaal: „mest”.
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SITUERING WETGEVING: VO1774/2002

Voertuigen en recipiënten (bijlage II)Voertuigen en recipiënten (bijlage II)

Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten worden verzameld en 
vervoerd in gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten 
of voertuigen.

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:

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

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.
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Procedure voor export

Documenten en toelatingen 
voor het transportvoor het transport



Procedure voor export

Onverwerkte 
pluimveemestpluimveemest



Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest 

N  FRANKRIJK t i t NFU tNaar FRANKRIJK met niet NFU-mest:
Kennisgeving conform VO 1013/2006
Vervoerdocument conform VO 1013/2006Vervoerdocument conform VO 1013/2006

Invoertoestemming DGAL te ParijsInvoertoestemming DGAL te Parijs

Gezondheidscertificaat van FAVV
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door FAVV)
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Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest 

Naar FRANKRIJK met NFU-mest:
Indien de mest voldoet aan de Franse NFU-normen:

Invoertoestemming DGAL te Parijs

Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van  
Mestbank
Mestafzetdocument van Mestbank(MTIL)Mestafzetdocument van Mestbank(MTIL)

Gezondheidscertificaat van FAVV
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door FAVV)

PRAKTIJK NFU: Vooral NF U42-001 en U44-051
NF U42-001: Fientes de volaille déshydratées : teneur minimale de 3% N et 3% P2O5

NF U44-051: Fumiers = Déjections animales avec litière : MS>=30%MB et 
MO>=20%MB
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Procedure voor export : onverwerkte pluimveemest 

Naar DUITSLAND
Invoertoestemming ‘Tierseuchenrechtliche Genehmigung’

Naar NEDERLAND
In oertoestemming ‘V d l  W  A t it it’Invoertoestemming ‘Voedsel en Waren Autoriteit’

Naar LUXEMBURG
Invoertoestemming ‘Autorisation’ van Administration des services Invoertoestemming Autorisation  van Administration des services 

vetérinaires

Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van g g j
Mestbank
Mestafzetdocument van Mestbank(MTIL)

Gezondheidscertificaat van FAVV
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door FAVV)
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Proced re oor e portProcedure voor export

Onverwerkte Onverwerkte 

paardenmestpaardenmest



Procedure voor export: onverwerkte paardenmestProcedure voor export: onverwerkte paardenmest

N  FRANKRIJKNaar FRANKRIJK
Kennisgeving conform VO 1013/2006
Vervoerdocument conform VO 1013/2006Vervoerdocument conform VO 1013/2006

Invoertoestemming DGAL te ParijsInvoertoestemming DGAL te Parijs

Handelsdocument conform VO 1774/2002
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door Mestbank)
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Procedure voor export : onverwerkte paardenmest 

N  NEDERLANDNaar NEDERLAND
1.Invoertoestemming ‘Voedsel en Waren Autoriteit’

Naar DUITSLANDNaar DUITSLAND
1.Invoertoestemming ‘Tierseuchenrechtliche Genehmigung’

2.Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van de 
Mestbank

3.Mestafzetdocument

4 Handelsdocument conform VO 1774/20024.Handelsdocument conform VO 1774/2002
5.Aanmelding in Traces (door operator, validatie door Mestbank)
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Procedure voor export

O kt  Onverwerkte 
varkensmest

AANDACHT: voor de export van onverwerkte 
varkensmest worden volgens de huidige wetgeving varkensmest worden volgens de huidige wetgeving 

GEEN MVC’s toegekend



Procedure voor export : onverwerkte varkensmest

N  N d l dNaar Nederland

Uit t t i   h t FAVV (M tb k t d    Uitvoertoestemming van het FAVV (Mestbank vraagt deze aan op 
basis van de ‘Aanvraag om dierlijke mest uit te voeren’)

Invoertoestemming ‘Voedsel en Waren Autoriteit’
Goedgekeurde aanvraag om dierlijke mest uit te voeren van 
Mestbank
Mestafzetdocument van Mestbank (MTIL)

G dh id tifi t  FAVVGezondheidscertificaat van FAVV
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door FAVV)
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Procedure voor export : onverwerkte varkensmest

Hoe verloopt deze exportprocedure in de praktijk?
De erkende mestvoerder die het transport zal uitvoeren  dient een ‘aanvraag tot De erkende mestvoerder die het transport zal uitvoeren, dient een aanvraag tot 
uitvoer van dierlijke mest’ in bij de Mestbank. Het formulier voor deze aanvraag is te 
vinden op de website van de VLM onder de rubriek ‘Formulieren’.
De Mestbank maakt een kopie van de ‘aanvraag tot uitvoer van dierlijke mest’ over aan 
het FAVV. het FAVV. 
Het FAVV levert een veterinaire uitvoertoestemming af en bezorgt die aan de 
Mestbank. Om een goedkeuring te kunnen afleveren moet de aanvraag tot uitvoer van de 
Mestbank opgesteld worden tussen één aanbieder en één afnemer. Er kan in geen geval 
worden gewerkt met een lijst van aanbieders en of afnemers.g j
Opgelet: naast de veterinaire uitvoertoestemming van het FAVV levert FAVV ook per 
afzonderlijk transport een gezondheidscertificaat af.
De Mestbank bezorgt de veterinaire uitvoertoestemming van het FAVV op haar beurt aan 
de erkende mestvoerder of in voorkomend geval aan de verantwoordelijke persoon voor de erkende mestvoerder of in voorkomend geval aan de verantwoordelijke persoon voor 
het transport.
De verantwoordelijke persoon voor het transport vraagt bij VWA een veterinaire 
invoertoestemming aan. VWA levert haar toestemming in principe pas af nadat ze op de 
hoogte is gesteld van de uitvoertoestemming van het FAVV.g g g
De Mestbank keurt de aanvraag tot uitvoer van dierlijke mest goed op basis van de 
veterinaire uitvoertoestemming van het FAVV en van de veterinaire invoertoestemming 
van VWA.
Het transport kan plaatsvinden mits de aanmelding in TRACES en de opmaak van alle 
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Procedure voor exportProcedure voor export

Gehygiëniseerde 
mestproducten p

(VO 17474/2002)



Procedure voor export: gehygiëniseerde 
mestproducten (VO1774/2002)p ( )

N  FRANKRIJKNaar FRANKRIJK
Voldoen aan de NFU-normen

Mestafzetdocument van Mestbank(MTIL)

Handelsdocument conform VO 1774/2002
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door MB)

Indien er voor het eindproduct een ontheffing van het FOD werd 
bekomen(KB/7/1/1998 betreffende handel in meststoffen  bekomen(KB/7/1/1998 betreffende handel in meststoffen, 
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten) kan 
het begeleidend document het handelsdocument mogelijks vervangen.
N  i  F k ijk di  
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Procedure voor export : gehygiëniseerde 
mestproducten (VO1774/2002)( )

N  DUITSLAND / NEDERLANDNaar DUITSLAND / NEDERLAND
Mestafzetdocument van mestbank (MTIL) 

Handelsdocument conform VO 1774/2002
Aanmelding in Traces (door operator, validatie door MB)Aanmelding in Traces (door operator, validatie door MB)

Indien er voor het eindproduct een ontheffing van het FOD werd 
bekomen (KB/7/1/1998 betreffende handel in meststoffen, 
bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten) kan )
het begeleidend document het handelsdocument mogelijks vervangen.
Navraag in Duitsland en Nederland nodig.
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Schema voor export

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

2: Erkende 
mestvoerder dient 

aanvraag tot 
uitvoer in bij de 

3: Erkende 
mestvoerder meldt 

het transport aan in 
MTIL

Mestbank

MestbankIn Indien 
goedkeuring

4: Economische 
operator * meldt het 

i
bij voorkeur 

Indien 
goedkeuring 
door de goedkeuring 

door de 
Mestbank

transport aan in 
TRACES

3 werkdagen 
vóór het 
transport

door de 
Mestbank

Indien 
validatie door

5: 
convalmT

Indien validatie 

5. Mestbank 

validatie door 
de Mestbank

ERKENDE MESTVOERDER KAN 
VERTREKKEN mits handelsdocument of 

gezondheidscertificaat

M
estbank 

ntroleert en 
lideert: de 

m
elding in 

T
R

A
C

E
S

controleert en 
valideert de melding 

in TRACES
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HANDELSDOCUMENT



HANDELSDOCUMENT

Taal: officiële talen van de lidstaat van oorsprong of, zo nodig, van de 
lidstaat van bestemminglidstaat van bestemming

Aantal: minste in drievoud opmaken (één origineel en twee 
f h if )  H  i i l    h    d  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

Handtekening:
Het origineel exemplaar van elk handelsdocument bestaat uit één enkel bladg p
waarvan de beide zijden worden gebruikt 
Het originele exemplaar van het handelsdocument wordt ingevuld en ondertekend 
door de verantwoordelijke persoon
De kleur van de handtekening van de verantwoordelijke persoon moet verschillen De kleur van de handtekening van de verantwoordelijke persoon moet verschillen 
van die van de gedrukte tekst 
(extra bladen aan het handelsdocument: de verantwoordelijke persoon moet op elk 
blad zijn handtekening plaatsen en elke bladzijde moet genummerd zijn)
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TRACES



TRACES

DEMO: aanmelding in TRACESg
https://sanco.ec.europa.eu/traces/
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TRACES: uw vragen/opmerkingen

1 Melding bij voorkeur drie werkdagen op voorhand  1. Melding bij voorkeur drie werkdagen op voorhand. 
Haalbaar? 

2. Wat indien toch drie werkdagen op voorhand melding 2. Wat indien toch drie werkdagen op voorhand melding 
aangemaakt en er treden wijzigingen op aan de melding?

3. Wanneer komt het bericht van goedkeuring van de 
Mestbank?

4. Indien geen goedkeuring, wat dan?
5 Wi  i  b d i  F k ijk?5. Wie is bevoegd in Frankrijk?
6. Het is omslachtig om zelf de afnemers aan te maken. 

Veelal zijn ook geen erkenningsnummers gekendVeelal zijn ook geen erkenningsnummers gekend.
7. Aanmelden in TRACES duurt lang. Bovendien moet 

dezelfde informatie via MTIL én TRACES worden ingegeven
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Dank voor uw 
aandacht!aandacht!
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