Handleiding invullen deel I van het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie (VO1069/2009 & 142/2011)
Minimaal in te vullen vakken/items:

EUROPESE UNIE
I.1.

In te vullen indien goederen bestemd voor vervoedering:

Handelsdocument

Verzender

I.2.

Referentienummer document

I.3.

Bevoegde centrale autoriteit

I.4.

Bevoegde lokale autoriteit

I.6.

Geregistreerd bedrijf

I.2.a. Lokaal referentienummer

Naam
Adres

Verplicht indien verschillend van I.12. De
verzender is de verkoper (eigenaar van de
goederen voor de koopovereenkomst of
overdracht)

Enkel als het land van oorsprong in de
TRACES-databank regio’s bevat. Meestal
niet noodzakelijk/mogelijk

Postcode

Deel I: Gegevens betreffende de zending

Verplicht indien verschillend van I.13. De
geadresseerde is de koper (eigenaar van
de goederen na de koopovereenkomst of
overdracht)

Erkennings- of registratienummer

I.5.

Geadresseerde

Naam

Naam

Enkel als het land van bestemming in de
TRACES-databank regio’s bevat. Meestal
niet noodzakelijk/mogelijk

Registratienummer
Adres

Adres

Postcode

Postcode

Erkennings- of registratienummer

Lidstaat

Tel.
I.8. Land van
oorsprong

Inrichting 
Naam

Niet invullen (niet van toepassing voor
DBP en afgeleide producten)

Zie opmerking in deel II van het HD

I.7.
ISO-code

I.9. Regio van
oorsprong

Code

I.10. Land van
bestemming

I.12. Plaats van oorsprong

Fysieke plaats van afvoer/vertrek. Zie
opmerking in deel II van het HD

ISO-code

Erkennings- of registratienummer

Inrichting 
Naam

Adres

Adres

Postcode

Postcode

I.17. Vervoerder
Vaartuig 
Andere 

Treinwagon 

Verplicht invullen indien de goederen
verpakt zijn

Naam

Erkennings- of registratienummer

Adres
Postcode

I.18. Omschrijving van de goederen

Lidstaat
I.19. Productcode (GN-code)

Slecht 1 optie aanvinken
I.20. Totale hoeveelheid

Verplicht invullen indien vervoer in
container (minimaal BIC-nr.)

I.21. Temperatuur producten
Omgevingstemperatuur 

I.22. Aantal verpakkingen
Gekoeld 

Bevroren 

Fysieke plaats van aankomst. Bij uitvoer
naar 3de landen is dit de laatste operator
(bv in de haven,) waar de goederen fysiek
aanwezig zullen zijn

Indien meerder vervoermiddelen in I.16:
geef voornaamste vervoerder in dit vak en
gegevens van de andere vervoerders in
bijlage bij het HD

I.16. Vervoermiddelen



Code

Erkennings- of registratienummer

I.15. Datum van vertrek

Vliegtuig
Wegvoertuig
Identificatie:

I.11. Regio van
bestemming

I.13. Plaats van bestemming

I.14. Plaats van lading

Meerdere vervoermiddelen aanvinken is
mogelijk

Nog onder discussie op EU niveau. Onder
voorbehoud en in tussentijd:
geregistreerde trader (kopen/verkopen
DBP/afgeleide producten zonder de
goederen fysiek in bezit te hebben) en
expediteur (Forwarding agent. Organisator
logistiek en administratie voor vervoer.
IHM (inzamelaar/handelaar/makelaar)

Gecontroleerde temperatuur 

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

I.24. Aard van de verpakking

Kies ten minste 1 van de vier opties
Diervoeder/gezelschapsdierenvoeder/mes
tstof/technisch. De rangorde wordt
aanzien als Diervoeder >
gezelschapsdierenvoeder > meststof >
technisch, waarbij een certificering voor
een hogere rangorde eveneens geschikt is
voor een lagere rangorde, maar niet
omgekeerd.

I.25. Goederen gecertificeerd voor:

Aanvinken indien bestemd voor een
ontgiftingsinrichting van diervoeders

Verplicht invullen indien uitvoer naar 3de
land. Punt van uitgang is de
grenscontrolepost of het douanekantoor
langs waar de zending de EU verlaat.

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
Diervoeder





I.28. Uitvoer
Derde land
Punt van uitgang

Diersoort: zie opmerking in deel II van het
HD

I.29.

ISO-code
Code

I.30.

Zie opmerking in deel II van het HD.
Categorie en in sommige gevallen de
subcategorie van de goederen
(FEED/PETFOOD/huiden)

Indien onverwerkte DBP: niet invullen.
Indien verwerkt (afgeleide producten), vul
een standaard methode 1-7 of methode uit
bijlage X in. Zie opmerking in deel II van
het HD

I.31. Identificatie van de goederen
Erkenningsnummer van inrichtingen

Zie opmerking in deel II van het HD

Aanvinken indien VO 999/2001 specifieke
eisen voor vervoer oplegt, zoals voor
uitvoer van herkauwers-VDE

Soort

Aard van de goederen

Categorie

Soort behandeling

Verwerkingsbedrijf

Partijnummer

De handtekening onderaan Deel II moet geplaatst worden door “de verantwoordelijke persoon van de plaats van oorsprong”. Dit is de
aangeduide persoon op de fysieke plaats van afvoer die in naam van de verzender, indien de verzender verschillend zou zijn van de
plaats van oorsprong, die verklaart dat en verantwoordelijk is opdat de informatie in het Deel I feitelijke correct is.

Verwerkingsbedrijf (of FOOD bedrijf indien
behandeling toegelaten door bijlage X, VO
142/2011) vermelden (en zijn
erkenningsnr.) indien VDE of
voedermiddelen.

Nummer van partij/lot of
oormerknummer(s) (kadavers)

