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Onze referentie 
21-0363 
 

Geachte heer ,   
 
In uw verzoek van 19 april 2021, door mij ontvangen op 26 april 2021, heeft u de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd  om informatie 
over wat er met een specifieke partij VDE is gebeurd. 

Op 29 juni 2021 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen.  

Op 18 mei 2021 heeft u een verdagingsbrief ontvangen. Daarbij is medegedeeld 
dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag zal nemen en de 
beslistermijn zal worden verlengd met vier weken.  

Op 30 november 2022 heb ik uw ingebrekestelling in goede orde ontvangen. 

Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: 
Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo). 
 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. 
 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo.  
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn er 19 documenten aangetroffen. Het twaalfde 
document wordt niet openbaar gemaakt, aangezien dit document identiek is aan 
het veertiende document.  
 
 
 
 

-

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori tei t 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u 
verzocht, deels openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel 
“Overwegingen” van dit besluit. 

 
Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde belanghebbenden 
betrokken. Deze zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de voorgenomen 
openbaarmaking te geven.  
 
Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenking ingediend.  
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. Iedereen heeft het recht om 
overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 
aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk 
recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar 
is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden 
staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van 
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden 
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan 
u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op 
informatie die al openbaar is.  
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet openbaar maken. Als het een 
relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene 
belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond 
beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie 
weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de 
informatie ouder dan vijf jaar is. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 
dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 
gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 
informatie openbaar maak. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging 
dan ook plaats. 
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Bedrijfs- en fabricagegegevens  
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 
informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een 
expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de 
verstrekker mocht worden aangenomen. Het gaat hier om gegevens waaruit 
informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering, 
het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of leveranciers. Ook 
financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden 
aangemerkt.  
 
In het veertiende document is dit het geval. Het gaat hier om een document 
waarin informatie is opgenomen die betrekking heeft op de financiële 
bedrijfsvoering en financiële stromen van een specifiek bedrijf. Ik vind het in dit 
geval belangrijk dat dit niet bekend wordt, gezien dit concurrentiegevoelige 
informatie is. Bij openbaarmaking kan dit document inzage geven in prijzen.  
Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen en dat is niet wenselijk voor 
het betreffende bedrijf. Door deze gegevens openbaar te maken zou ik informatie 
openbaar maken die concurrenten eenvoudig inzicht geven in de bedrijfsvoering 
van het betreffende bedrijf. Deze informatie wordt om die reden niet openbaar 
gemaakt. 
 
Nationale identificatienummers 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als dit een nationaal identificatienummer betreft, 
zoals het Burgerservicenummer of het kenteken van een voertuig. In het zevende 
document staat het kenteken van een voertuig dat indirect herleidbaar 
persoonsgegeven is. Daarom heb ik dit kentekennummer verwijderd uit dit 
document.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit het 
eerste tot en met negentiende document is dit het geval. Ik vind het in dit geval 
belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt, omdat dit zijn of 
haar privacy kan schenden. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 
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Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, wordt in 
het kader van een controle op de goede en democratische bestuursvoering het 
belang van ambtenaren dat hun persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd 
minder zwaar geacht. Desondanks kan het openbaar maken van namen van de 
ambtenaren raken aan hun persoonlijke levenssfeer. Hier komt bij dat de controle 
op de goede en democratische bestuursvoering voldoende kan plaatsvinden, 
indien de namen van de ambtenaren niet openbaar gemaakt worden. Daarbij is 
van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een 
individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om 
openbaarmaking van de naam in de zin van de Woo. Ik ben van oordeel dat het 
belang van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen 
dan het algemene belang van openbaarheid. In casus zou het bekend worden van 
de gegevens van de betrokken ambtenaren betekenen dat zij kunnen worden 
benaderd buiten de kaders van de werkzaamheden hetgeen zou leiden tot 
aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Aan de hiervoor genoemde 
omstandigheden ken ik een dusdanig gewicht toe dat het belang van 
openbaarmaking daarvoor moet wijken. Ik ben van oordeel dat het belang van het 
beschermen van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het 
algemene belang van openbaarheid. 
  
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo) 
Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking 
van de informatie in het eerste tot en met negentiende document vindt de 
feitelijke openbaarmaking van desbetreffende documenten niet eerder plaats, dan 
twee weken na dagtekening van dit besluit, conform artikel 4.4, vijfde lid, van de 
Woo. De belanghebbenden krijgen de komende twee weken de gelegenheid om de 
openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit kunnen de 
belanghebbenden doen door bezwaar te maken en door daarnaast de rechter te 
vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies ik ervoor 
om het toesturen en publiceren van de documenten uit te stellen tot het moment 
dat de belanghebbenden geen gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt of 
tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking plaats kan 
vinden.  
 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen via wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-
procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl.  

 
Hoogachtend, 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

Mw I.J. Hokke MSc 
Teamleider Openbaarmaking 
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Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 
van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 
Juridische Zaken,  team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA 
Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

 uw naam en adres; 
 telefoonnummer; 
 de datum; 
 het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn); 
 de gronden van bezwaar; 
 uw handtekening.  
 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 
aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 
wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 
om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-
mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar 
nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign 
language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a 
translation of the objection.  

 
 

 



Inventarislijst 21-0363 Woo

nr. onderwerp

geheel deels niet dubbel 5.1.1.c 5.1.1.e 5.1.2.e
1 vervoerdocument x x
2 vervoerdocument x x
3 vervoerdocument x x

4 vervoerdocument x x
5 handelsdocument x x
6 handelsdocument x x
7 handelsdocument x x x
8 mail x x

9 mail x x
10 mail x x
11 mail x x
12 mail x x, zie doc. 14

13 mail x x

14 mail x x x
15 afbeelding x
16 afbeelding x
17 overzicht uitvoer Bigbags x
18 vervoerdocument x x
19 vervoerdocument x x

Openbaarmaking o.g.v. de Woo
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Document 1

L 326/6 Publicatieblad van de fa1ropese Unie 24.11.2012 

.Handelsdocument 

Voor het vervoer van ai:et voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproduct·eu en ,afgeleide producieo binnen de 
Europese Unie overeenkomstig Verordèo.irtg (EG} nr. 1069/2009 

EUROPESE UNIE Handel&document -
1.1. Ve12ender 1.2. Referentienummer dooument 11.2.a ~I ~erentlenumrner 

Naam Hartog Logistics BV 018-0 
Adr86 Bloernendaalse Zeedijk 10 1.3. BeVóe!,de cenlnl!e autoriteit 

47658P Zevenbergschen Hoek .. 
Postcode Neld'erland 1.4. Bevoegde lokale autoriteit 

21 
'S 1.5. Geadresseerde 1.6 C ., 

Naam Fertikal NV N .. ,, Adres Molenweg ., Haven 1938 
1.7. l Postcode 9130Kallo 

) fel. Belaie 
~.B. Land wrt ISO-Codti 1.9. Raglo v-,m COda !.1 o. Land van ISO-code 1.11. Regio van Code ., oorsprong oorsprong bestemming bestemming C 

1 1 1 1 
., 

Nederland NL Belgie BE > 

! 1.12. Plaats van oorsprong L 13. Plaats van bestemming 

- lnrlchting O!! tnrlchting ~ Andere D 

~ Hartog Logisfics BV Erl\ennlnasnummer 216900 
EK-1069BE-0021-009 

Naam Naam Ferfikal NV ErkennfriQ;intJ!TIITler 
Adrès Bloemendaalse Zeedijk 10 Adres Molenweg Haven 1938 
Post;code4765BP Zevenbergschen Hoek Postcode9130 Kallo 

1.14. Ptaa!S van l~ing 1 .. rs. Datum van vertrek 
4165 Z.evènberascben Hoek . 12-04-2018 

1.16. Vervoermiddelen 1.17. Vervoerder 

VjlegtuJg 0 Vaartuig D Treinwagon D Naam A. den Hartog TranSROrt 
Wegvoertuïg Ö(J Andere□ Ad= 

Langerak BV Erkenningsnummer 

Identificatie Lekdijk 120 209430 
Postcode 2967GG Langerak Lidstaat Nederland 

1.18; OmschriJvlno van de goederen . . · j 1.19. Productcoèle (GN-code) 2301 
2301 Ffour:s, mea Is a:nd ~llets, of meat or: 1T1eat offal, of fish . . . 
or of

1
~~!J~;.eans, mollu es or other aquatic mveï:'tebrates, unfif for human 1.20. Hoeveelheid. ,,. .... -~. . ' . - . 27080 ka 

1.21. Tempemuiûr" producten 1.22. Aantal Vèrpakklngen 

Omgevingstemperatuur CilJ Gekoeld[] Bevroren 0 Gecontroleertle temperatuur D 26 
123. Zeoelnummêr/Conlaihemummér 1.24. "'1écl van ~e v.~roakking 

Bigbags 
1.25. Goooereii gecenmcaera voor: 

Diervoeder D Technisch gebnlil< !XI 
1.2 1.27. Doorvoer door lids~en D 

Lidstaat ISO-code 
Lidstaat ISQ-code 
Udstaal ISO--Oode 

1.28. Uitvoer □ 1.29. 

Derde land ISO-code 
Punt vah Uilgang Code 

1.30. 

1.31. ldehtlflcatle van de goederen f 

Soort Aard van de Categone 
Erkennîngsnummer van inrichtingen 

Soort behandeling V81WèrkJrigsbedrijf Partijnummer (weienschappelijke benaming) goederen 3 
Mammalia- mix van verwerkte dierlijke eiwitten 
Ruminantia inclusief rundereiwitten 

.. .. .. 1 



Document 1
24.11.2012 [ED Publicatieblad van de Europese Unie L 326/7 

i ,:: .. 
() 

LAND 

ll. lnforr:natle over de gezondheid 

11. 1 . Verklaring. van de verzender 

Ondergetekende verklaart dal: 

11.l. 1. de informatie in deel 1. feitelijk correct is; 

Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten/ ·at elelde roducten. 

11.a. Referentienummer certificaat I1.b. 

11. 1 .2. alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dlertijke bijproducten of de af gelelde producten met ziekteverwekkers en versie• plng. tussen de diverse categorieën te voorkomen. 

Opmerkingen 

Deel 1: 

- Vakken 1.9 en 1.11: indien van toepassing . 

- - Vakken 1.12,.1.13 en 1.17: erkenningsnummer of registratienummer. Geef voor verwerkte mest in vak 1.13 het erkemings-- of re9istratienummer ~ van de installatie of het bedrijf van bestemming aan. 

- Vak 1:14: Invullen indien verschlllend·van . 1.1 . Verzender". 

- Vak 1.25: teqhnlsch gebruik: ander gebruik dan voor d[er!ljke. consumptie. 

- Vak 1.31: 

Diersoort: Voor categorle 3-materlaal en daarvan afgeleide producten die voor_ voedermiddelen bestemd zijn. Kies uit het vol• gende: vogels, herkauwers, niet-herkauwers, zoogdieren, vissen, weekdieren, schaaldieren, ongewérvelde dieren. 
Aard van de goederen: Een van de onderstaande goederen invullen: ,,bijproducten van de bijenteelt", .bloedproductely', .çloed", .bloedmeel", .gistingsresicluen•, .,inhoud van maagdarmkanaal", ,hondenkluiven", .vismeel", .. smaakgevende Ingewanden", .gelatine", .kanen", _huiden", .gehydrolyseerde eiwitten", .,organische meststoffen•, .voeder voor gezelschapsdieren", ,verwerkte dierlijke eiwitten", ,verwerkt voeder voor gezelschapsäieren", .rauw voeder voor .gezelschapsdieren", .gesmolten vel", ,.compost'', .verwerkte mest''.-.vlsoll~". ,melkproducten", .centrifuge- en -separatorsllb uit melkverwerking", .dlcalclumfosfaat'', , trtcalclumfosfaat'', .collageen~. ,eiproducten", ,,serum van. paardachtlgen", ,Jachttrofeeën", .wol", ,haat', .varkenshaar", .veren•. ,dierlijke bijproducten voor verwerking•, ,afgeleide producten•. 

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

Soort beha'ndellng: 

Partijnummer: 

Deel Il: 

Geef voor categorie 3-materiaal het punt van artikel 1 O van Verordening (EG) nr. 1069/2009 aan dal verwijst naar het betrokken dierlijke bijproduct (bv. a~kel 10, onder a), artikel 10,. onder b), enz,.). 
Geef voof categorie 3-mateliaal voor gebruik in rauw voeder voor gezelschapsdieren " Sa)", .3b) I)" of .3b) iD aan, naargelang de dierlijke bijproducten genoemd worden In artikel 10, onder a), of artfl<el 10, onder b), 1) of 11), van Verordening _(EG) nr,. 1069/2009. 

Geef voor hulden en daarvan afgeleide producten ,3b) 111)" of ,.3n)" aan, naargelang de dierlijke bijproducten of afgeleide producten genoemd worden in artikel 10, onl:!er b), 111), 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. 

Geef voor behandelde hulden de behandell'ng aan: 

.a)" voor gedroogd; 

,b)"·voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen vóór de verzending; 
~c)" voor gezouten gedurende 7 dagen met zeezout waaraan .2 % natriumcarbonaat is toegevoegd. 
Beschrijf voor categorie 1 • en 2-materlalen de verwerklngs- of omzettingsmethode. Geef de relevante bewerklngsme• thode aan (klas .een. methode van 1 tot 5, als bedoeld In. bijlage IV, hoofdstuk 111, ven Verordening (EU) nr. 142/2011. 
Voor categorie 3-meterlaal en daarvan afgeleide producten die voor gebruik in diervoeders bestemd zijn: beschrijf zo nodig de aard en de methodèn van qe behandeling. Geef de relevante bewe~ingsmethode aan (ki~ een methode van 1 tot7, aJs ,bedoeld In bijlage IV, hoofdstuk 111, ven Verordening (EU) nr. 142/2011). 

Partijnummer of oormerknummer, Indien van toepassing. 

- De kleur van de ~dtekenlng moet verschillen van die van de gedrukte tekst .. 

Handtekening: 

Gedaan te ................................................................................................... _. op ............................................................................................................... . 
(plaats) 

(datum) 

......................................................... , ............... .............................................................. , ..................................................................................................... . 
{handtekening van de verantwoordelijke persoon/Verzender) 

(naam In blokletters)" 
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.Handelsdocument 

Voor hec vcrvoe.r van nier voor mensclijki: tornumJJtic bestemde dierlijke bijpmductcn en afgeleide produaen binnen de 
Europese Unie overcenkmmtig v~o.dening (EG) ·nr. 1059/2009 

EUROPESE 'UNIE Handelecloc;urnent 

1.1. Verzender ' 1.2. tleferentienummer document j t2.a. Lokaal referenttenummer 
Naam Hartog Logistics BV 20f8-03 

Adres Bloemendaalse Zeedijk 10 1.3. Bevoegae cenll'8le autoriteit 

Postcode 4765BP Zevenbergschen Hoek 
1.4. Bevoegde lokale autoriteit 

~ 
Nelderland 

:e; 1.5. Geadresseerde I.S.~ C: 

:i Naam Fertikal NV ., 
Adres Molenweg ,, 

111 Haven 1938 1.7. 
~ f>ostcodê 9130 Kallo 

~ 

) Tel. Belaie 
. 

1.8. Land van IS0-Cude 1.9. Eleglo van Code 1.1 ó. Land van ISO-Oode 1.11. Regio Vilf.l Code ., oorsprong oorsprong bestemming 
1 

bestemming 
1 

C: 

. Nederfand 1 NL 1 Belgie BE 

1 1.12. Plaats van oorsprong 1.13. Plaats van bestemming 

- lnricJ,ting Oil lnrichtjng OIJ . Andere 0 
'i 

Hartog Logistics BVErKennlntiSnummer 216900 
EK-1069BE-0021-009 

Cl Naam Naam Fertikal NV Erkenningsnummer 
Adres Bloemendaalse Zeedijk 10 Adres Molenweg Haven 1938 
Pçstcode47§5BP Zevenbergschen Hoek Postcode9130 Kallo 

1.14. Plaats vao ladlng 
.. 

1.15. Datum van vertrek 
4765 Zevenbergschen Hoek 12.-04-2018 

1.:16. Vervoamilddelen . J.17, Vervoerder 

Vliegtuig D Vaartuig 0 Treinw1;190n D A. den Hartog Transi:1ort 
Naam Langerak BV Erkenningsnummer 

Wegv,oertuig ,öiJ Andere D Adres Lekdijk 120 209430 
ld~ntifioatie p05tçoo8 2967GG Langerak Lidstaat Nederland 

1.18. Omschrijving va0ede goederen j 1.19. Prod(JCtcode (GN-code) 2301 
2301 Flours, meals and ~ellets, of meat or mea.t offal, of fish · . · 
~~J!.~!1:._\~~~ans, molto es or ether aquatic invertebrates, unfit for human t.20. ~issinï~ 

Ï.21. Tem.pera\uur producÎen 1.22. Aantl!I verpakkingen 

Onigeviilgstemperatour ~ Gekoeld 0 Bevroren 0 Geconll'oleerde temperatuur 0 26 

1.23. Zeaelnumtner/Contalnernummer 1.24. Aard van !;la verpaj(ldng 
Bigbags 

., 25. Goooeren geceronceero voor: 

DiervQSder D Technisch gebrLllk IXJ 
1.26. 1.27. Doorvoer door lidstaten D 

Uclstaat ISO-code 
Lidstaat ISQ.oode 
Lidstaat ISCH:ode 

1.28. Uitvoer 
.. 

□ 1.29.~ 
Derde land ISO-code 
Punt van Uil9ang Code 

1.30. 
-

1.31. ldentitrca!le van dé goederèll 

Soort Aard van de Categorie 
lwetenschappelijlce benaming) goederen 3 

Soort bellanclellng 
Erkenningsnummer van inrichtingen 

Verwel'klngs~rijf PertiJnummer 

Mammalia- mix van. verwerkte dierlijke eiwitten 
Rumlnantia inclusief rundereiwitten 

~ 
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LAND 
Niet voor meosellt~~-e9nsun1i#ie tiestemde dier!ij!,ce bijprodJ!cten/· 
-irfgelelde 'rodu_ctert '· , ·. . . '· · · 

lnfürroa.)l~ .. O\!f!r•dê gezondhèi4 
.. •·"" .. •·' 

11.a. Referentienu~T::~r;~ltiflc~ 

Il, 1. Ver~iári_ng, var.1 d~ verzender_ 

.. <J'.ridetgetekê.o,dey ~'!i]aart dat', · 

Jl.1 .1\ dé iniörmáti~,Jfi ci~~:Î feiteliJR' êofr,ect-is; 

11.1.2. . ali~:voorzorg~n ~Ji{ g_E?troffen oïhj ercntreiniglng van de dler!ijkè:6-ijproduc~ n of, de afgeiel.de. pr.oöucten ,met zlekteve!Y!ekk81'S en versle-
ping tussen' de• ilivérse; çatégorfe~p. te vóórl<orrien. •· · : : ". . . •· .. • · :- · . • ' 

:! 
Opmerkingen 

lî Qeel 1: 
.5: 
!· ..a. Vakken 1.9 en 1,11: indler,i van toè·passlr,ig.· · 

·= - Yllkken"1.12, 1.13 en 1.1.7-~ e.~ h!iill9_!lnu~rrier,;of registratieni m.nier. G_eéf voor l(erVJetJdi ~est in ~a~U3 het.er:kennir-igs- ci~;r.1:9istratienummer 
."äi van de. 1nstailatle cOf het bednjtwin. be~fe..mlJ.l!J'.!9 aan.. : . , · · . · · 

C - Vak 1.14: Invullen indien vèlic~iiîend van'.Î,1,; -~e.rzerid~. . 

- Vak 1.25: ~~tirw.ql). geb~lk;; ander gebn,ili ~~:y,qqr l:!Jèrlljge'~cons.uri,ptie. . .. - . -., .. ' -' · .. 
- Vak-1.31 : 

oor :materi~Eè~ .. ,fäanian afgeleid~ prQ'dµcjen die voq~ :vaeder_r;.idélèien b.estenïd-.zÜrt Kies uit het , vol-
_end rkauwêrs, r:ilét,herk · · ·• · · •. ' , wèekdiliren,; scli'~dlerën,., ongéwer.velde ç_ieren. 

·. . en van=de •onderstaande' goedéren i ,:.Jan de •i,ijep~eell", ;.g!çeijproqucte[l'.', .bloed", ,.bl~~meel", 
'g)' 'nh·oud van ma<19 aiven", .vt~n)l:)81"., .,;sm,aakg13ve_nde Ingewanden~; .~lilatir,e", · 
· . g!,!hydr,olys'ee_rdJä! fl)eststóffen'; .voeder voo'r gêZelschapsclteren~, .,ve1»1erkte 
Îè èiwèrld' voeder v '!Lrauw 'voeder voof.gëzelsctîàpsdlereà", .gèsmolten vet", 

•· . .;ç: e,~ est", .visolie", en-~é'P,ar~rsl}~ \TI~melkv~rwerJ<!fif. : qi~ lclumf~ -· 
··1a at', ,collageen",. rdacp,t!gell", ,Jachttrofeeên , .wot r,.baar", ·.,varkens~-
,~~ lljke bijproducten • rcductèn~, 

·Gäèf,~égorle aan: _èa~gorlé 1< 2- pfo:matèriéal. · · ' · ·· . , : • 

qe,èf ~ Qf-;?àtegp_rj~~~ ~i!!,~lj_al ·he~ püo.b ,ai,_ art!kel 1 O ~n Vel'.Q(C\~lng_ (E$} 4:r. ~ O6~/2ÓÓ_9 aan •q_~ verwi)st naar het 
betfokken ,èlt~Jtijke oljpJ,oduèt~v. a_rti~el '10, onder a),. artikel 10,,cw ler I?), eöz;>, · '· 

Geef v.~dr, ; a.tMorte· · · ;v.Ó'~r :gebruik in rauw voeder voor-~ze.lsètia~lèren ,;3a)", .3b).;'tt of .3b) il) aao, 
. ~naarg~láng ~ dier1ij . . . ,r genoemd wordén.:_iri ·a,tiket 'fo. Ónder' a~ At artJkef 10; oncfe, b), 1) of, Jl), van 

. , .. , V,81Prd,!!J1j(ig, (E:G) nr. 1 0,9, · ' _ .,.,. 

• : ijeE!f voor- ~~id~ en diar.lap ,afg~elde product~o ~3~),Jiii bt jn)•! áán;s~rgeÏang'de die~JJKe blJproducte11-P1: ä'lgéléide
. p~ ductep,g~noeffi(! worgettliiL,as:tlkel 10, on.der b), 111); çifartikel 1.Q, :.oi:icter n);;"~ ''.J Verordenlng (EG)' nt.:1069/2OO9 . 

. • • . Îri.ê!Ïeri de zendjng,uit meer d~ één categorie' )).êstillt,.de î,t'oèv.eel~eld en, Indien: van toepassing; het aantal ;~blpiënten 
. ''•perféátëgonif,vl!içrnelden: . ., . " . C '... :· • , . ; • • • • • • 

·~ . 
Soort behandeling: · G~i:lfv.óor-bef\ah<ie!c;le hWden de 15ej'landelin9- aan: 

~f v<5or gedroógcf( :· 

• , ~ br:_j:\lit of drogg gé~uteh ·mihimaál 1,4,dágeh vóór èfe,verzè~ding; 

.cj v~or~zouten,'g; d~r~nd~ 7 d~~n,m~t..zeezout waaraan 2%: l)aitiurn~bonaat is,ioegevoegd •. 

Bescl)nJf"v6or catë.ii?iii 1•~ênJ•matèrl~IE!~ de veiwerl<lngs- ·ng e. G.~ët -éi~ reÏE!váiite• bewerkl!.19srné-
tl'iode.'fàail•.(!<ies e,e1:i;1;i\e,,i\:i'o_ge ya,i;i 1 ,fÓi,S,, ,als bedoeld in bijl o, ·vmi: V} f)r. 1,42/~1,1. 

, oor .3 ' ,,daarvan, afgeleidE!. prol:luçten ,!lb lèivó · i/n: bes~tijf :to 
i ei:l d~lir.ig, ~eel de re ev~tp. bewe_ gsmeth . meth.Q..de 11an 

tot d 111, V!l(l\'e'.ordénlng''•&TiY[I 

j rf o toepassing. 

~ -- . . · 
u•••••• .. ••••••'IC••••••. •• •. • : •••••,.o •••• •" 



Exemplor für Absender FRACHTBRI EF • TRANSPORTOOKUMENT f.è}'~""..(lll)'.I 25 Code frod'itlûh1• r U Exemploo,..,or afzend... VRACHTBRIEF•VERVOERDOCUMENT gm . I v;~~~~de--
Copy fot sender BILL OF LO_!OING • TRANSPORT DOCUMENT Code Com<>< 

No 1 Nr 771S 
E"Pèältwr (nom. admse, poys) 1 Afzender (noam. adres, land) LJ Q CU m e n I~ n de 011ereengekomen plaats van lnontvongstneming en von ofl°"erlng \!Qn de zolen zijn gelegen In t,\U 

1 Abwnder (Nome. Anscllrift Lond) 1 Sender (nome. oddress. country) ..,,sct, 1Jende landen zijn het CMR-Vl!ldrog alsmede in aonwlling daarop de Algemene V•rvoercondiUes 2002, 

HARTOG LOGISTICS B .V . 
B L OEMENDAALSE ZEEDIJK 10 
4765BPZEVENBERGSCHENHOEK 

j NEDERLAND 
- D!stinotnire (nom, odresse. pays) / Geadresseerde (naam. adtes, land) 
ê 2 Empfónger (Name. An1<hnff, l!!nd) 1 Conslgnee (name, address. country) 

f FERTIKAL NV 
i i MOLENWEG - HAVEN 1938 
j _] 9130 KALLO 

Klotste ve1S:-e, VQn Loepossing. 

N~ 018-04 
lnd~n de oYereeng~omen plaats van Inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in 
Nederland zijn de Algemene Vervoerconcfities 2002, laatste versie, YOn toepassing. De Algemene VeNOetondi· 
ties 2002. laatste ve,sie. gMeponeerd ter griffie van de orrondisserncntirechtba.nk te Amsterdom en Rotte1d.a.m. 

HARTOG T RANSPO RT 

LEKDlJ K 120 

2967GG LANGERAK 
11!-1 1--'R...._.:1="_......,r~ ....... 1 ...... i=- ___ _______________ ,. 

il i { 3 ~î~t~iJi~~~~j~~:9~~~ d~~;;:i~t~~r,r~~î~J~~l{h~::.1~~%~:~rd•ren 17 ~~=~ }~î,'t}~~!~0ma~tl~W/. ~/~~:s';.~0:~:~((n~C: •. ~~~~~"ntry) 

~~]~ 
~Hi 9130KALLO un BELGIE ltH 1-4- ~- .. -\-f_i:i_t_:2_f._~-~-:-tr9-b"1Ï!ml- •-d•-~-J;',-~-.-t,-,(-~-:-~-.-.- ;~-, -/-~-."('1'-,..,.-"'-c!o:-da_i_~-\~-'('.1'°-ng-or,,;-,;,-,;:'- ~-n~-d«-(p-!J.,oed,-:,-,è,-,":;-,r-'t.,.,-,<!a:-.-: -nd._.._1_8_v_~-,b-~-l\-ol_: _~_n_d_t:m,_l_io-~-,-~-ttan-n_df!i_sp_1_~-•~-(-fu"-h~-.,-~-f'-c~-un-de-~~-.. -,~- -,k-,no-9;"- o~-d-no-f -,:C,- rvoe-tioo-rd_,"' _____ __ 

~.,~~ 
Ëh.:t 4765 BP ZEVENBERGSCHEN HOEK 
!tH NEDERLAND 1 3-4-2018 i i ~~l----,:------,-,= ---,--,---------------------tl 
~, ~] s ~~~~g~ ~r:~~1t:11~~~~~0:~:e1r 
if.H 
ï i~i 
Eaä~ HANDELSDOCU M EN T 

26 BIGBAGS 

DOSSIER: 

) 

Mix van verwerkte dierlijke eiwitten 
inclusief rundereiwitten 
Cat. 3 
Bestemd voor technisch gebruik 

2018-04 

20 

HARTOG T RAN SPORT 

LEKDIJK 120 

Ueu /Ploats 
Ort I Place 

26.180 KG 

lelde 
arn / on 
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9
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00
n1"d,•• •nd 
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< -!; L!st:!!amp~~•f~t:'.:he;.è,en~d~•::.• _____ ~ = = =======:i.::-=-:i:.:;•::.f::;th:::e~can=i•::,• _______________ ,1..=:::!!:!P:.:•:::f_::Lh::::•~<:::011S1~·g:_:n•::•:...._ _ ____________ J 



Document 3
FRANÇAIS 

Sur tous les contrats de transport conclus ovec 

nous. les clouses conventionnelles de la CMR sent 

opplicobles au transport international por route 

et vIennent s'y ajouter, peur outont que la lei Ie 

permette, les conditions généroles 

de transport (CGT) 2002 ("Algemene Vervoer

condities-AVC 2002") dans leur dernière version. 

Le transport notionol o lieu en conformité avec les 

CGT 2002. Les CGT 2002 sent déposées oux greffes 

des tribunoux d' Amsterdam et Rotterdam et sent 

envoyées sur simple demande. 

Lettre de voiture 
S1 les lieux convenus peur la réception et la livraison 

des marchandises sent situés dans deux pays 

d,fférents, la Convention relative au controt de 

transport international de marchandises par la 

route (CMR) sera applicable et, en complément 

de la Convention, les Conditions générales de 

Transport 2002. derniére version. 

NEDERLANDS 

Op olie met ons gesloten vervoerovereenkomsten 

zijn voor internationaal vervoer over de weg de 

CMR-verdragsbepalingen van toepassing en In 

aanvulling daarop, voor zover rechtens toegestaan. 

de Algemene Vervoercondities ("AVC 2002") in de 

laatste versie. Binnenlands vervoer vindt plaats 

onder toepassing van de AVC 2002. De AVC 2002 

zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken 

te Amsterdam en Rotterdam en worden op eerste 

verzoek 
toegezonden. 

DEUTSCH 

Für alle mit uns geschlossenen Transportverträge 

geiten für den internationalen Transport per StraBe 

die CMRVertragsbestimmungen und zusatzlich 

dazu soweit •echtlich erlaubt, die Allgemeinen 

Transportbedingungen 
(Algemene Vervoercondities/,,AVC 2002") in der 

aktuellen Version. Inländischer Transport findet 

unter Anwendung der AVC 2002 statt. Die AVC 

2002 sind in den Akten der Gerichte in Amsterdam 

und Rotterdam hinterlegt und werden auf Anfrage 

unmittelbar zugeschickt. 

Frachtbrief 
Befinden sich der vereinbare Ort der Inempfang

nahme und der Ablieferort der Güter in zwel 

verschiedenen Ländern, dann ist das Übereln

kommen über den Beförderungsvertrag im 

internationalen StraBenverkehr (CMR) anwendbar, 

sowie als Ergänzung dazu die Allgemeinen 

Transportbedingungen 2002, letzte Fassung. 

ENGLISH 

The CM R Convention provisions apply to all carriage 

agreements concluded with us for international 

carriage by rood and, as an addition and insofar as 

this is permitted by low, the "AVC 2002" (Algemene 

Vervoercondities; Genera! Carriage Conditions) as 

set down in the last version. 

National transport takes place whilst applying the 

AVC 2002. The AVC 2002 have been filled at the 

Registry of the district courts in Amsterdam and 

Rotterdam and shell be sent upon the first request. 

International Consigment Note 

lf the agreed place of reception and that of 

delivery of goeds sholl be situated in two different 

countries. the Treaty relating to the agreement 

of intetnational transport of goeds on the roods 

(CMR). shell apply. as well as supplementary on the 

Treoty the Genera! Conditions of Transport 2002, 

latest version. 

ITALIAN 

Lettera di Vettura Internazionale 

Qualora i luoghi stabiliti per il ritiro e la consegna 

dellle merci si trovino in due paesi diversi, verrà 

applicata la convenzione relativa al contratto di 

trasporto internazionale di merci su strada (CMR). 

nonché, come integrazione di questo. Ie Condizioni 

generali per il trasporto 2002, ultimo verzione. 

Qualora i luoghi stabilitl per il rltito e la consegna 

delle merci si trovino nei Paesi Bassi, verranno 

applicate Ie Condizione generali per il trasporto 

2002. ultimo versione. 

1. Speditore (Neme, !ndirizzo, Nazione) 

2. Destinatario (Neme. lndirizzo. Nazione) 

3. Luogo previsto per la consegna della merce 

(Luogo, Nazione) 
4. Luogo e data del ritiro della merce 

(Luogo, Nazione, Date) 

5. Documenti allegati 
6. Marche e numeri 
7. Numero dei colli 
8. Tipo di imballaggio 
9. Natura della Merce 
10. Numero statistico 
11. Peso Lorde Kg 
12. Volume m3 
13. !nstruzioni delllo speditore 

14. Prescrizione di affrancazione 

Porto franco 
Porto non franco 

15. Rimborso 
16. Trasportatore (Neme, Indirizzo, Nazione) 

17. Trasportatori successivi 
(Neme, !ndirizzo, Nazione) 

18. Riserve ed osservazionl del trasportotore 

19. Accordi particolari 
20. Prigionia Schema: 
21. Redatto a ........... il . ... .......... . 

22. Firma e timbre dello speditore 

23. Firma e timbre del trasportatore 

24. Ricevimento merce 
Luogo ............. il .........•..... 

Firma e timbre del destinatario 

Testo nel margine sinistro 

Da riempire sotto la responsibilità dello 

speditore 
1-15 compreso e 19+21 +22. 

Le parti tracciate in grassetto devono essere 

riempite dal trasportatore. 

25. Memorie mobile 

ESPAGNOL 

Carta de porte internacional 

Cuando los lugares acordados para el recibo y la 

entrega de las mercancias estén situados en dos 

poises diferentes, se aplicarán el Convenio relativa 

al ocuerdo sobre el trans- porte internocionol 

por corretero de merconcias (CMR) y. como 

complemento o este convenio. las Condiciones 

Generales de Transporte de 2002. ultimo. 

Cunado los lugares ocordados para el recibo y la 

entrega de las mercancios estén en Holonda, se 

aplicarán las Condiciones Generales de Transporte 

de 2002. ultimo versión. 

1. Remitente (nombre y apellidos, dirección, pais) 

2. Destinatorio 
(nombre y apellldos. dirección, pais) 

3. Lugar previsto para la entrega de mercancias 

(ciudad, pais) 
4. Lugar y fecho de recogida de las mercancias 

(ciudad. pais, fecha) 

5. Documentos odjuntos 
6. Marcas y nümeros 
7. Num. de bultos 
8. Método de embaloje 
9. Naturoleza de las mercancios 

10. Num. estadistico 
11. Peso bruto en kg 

12. Volumen en m3 
13. Instrucciones del remitente 

14. Instrucciones de franquicia: 
Porte pagode 
Porte a pagar 

15. A reembolso 
16. Transportista 

(nombre y apellidos, dirección, pais) 

17. Tronsportistas sucesivos 
(nombre y apellidos, dirección. pais) 

18. Reserves y observociones del transportista 

19. Acuerdos especioles 
21. Extendido en . .... . .. el. . .....•. de .. 

22. Firma y sello del transportista 
24. Mercancias recibidas 

ciudad ......... el ......... de ........ . 

Firma y sello del destlnotorio 

Texto en el morgen izquierda 

A rellenar bajo la responsabilldad del remitente: 

de 1 a 15 incluslve y 19+21 +22. 

El transportista rellenorá las casillas 

en linea gruesa. 
20. Tlempo esquerra: 
25. Portodor codificado 

Remarques / Notities/ Hinweise / Notes / Note / Notas 
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U Exemplaat voor afzender 
Exemplar für Absender 
Copy for sender 

VRACHTBRIEF· VERVOERDOCVMENT ~ ~~ , 25 Vervo«d!r,codc No 1 
FRACHTBRIEF · TRAHSPORTDOKVMENT Co<le Frochlfllhter Nr -,-, 1 5 

BILL OF LOAPING . TRANSPORT !>OCUMEHT · · Code Ca~Jer / / 
Exp«lrteur (nom. odres,e. pay,)/ AflfnM1 (noon\ adros, lond) 

1 Absender (Name, Ansclvift. Land) 1 Sender (neme. addres.s. country) 

9130 KALLO 
BELGIE 

uocumen l~ en de overeengekomen plaats van inontvangstneming en "°" cAevering ''°-" de zaken zijn gelegen In twee 
vtrschiffende land•n zijn het OAR,Vtrdrag al,rnede In oonvulling damop de Algemene Ve!voe,'tl>naitles 2002. 
laatste versie, van toepass:.ng. 

N~ 018-05 

Indien de avereengekomen plaals ven lnontvongstnemlng en van oAt"Vering ven de zaken Zijn gelegen m 
Nederland 2 IJn d12 Algemene 1/t?fVOercondities 2002. (aotste versie, \'On toepassing. 0~ Algemene VerYOerconcb
Ues 2002. lootste versle, gedeponeerd ter griffie van de arrondis.sementsrechtbonk t t AmSttrdclfn en Rott.erdom. 

îronSporteur (nom, od~se, pays) / Vervoer<ler(naam. adre,, landJ 
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HARTOG TRANSPORT 
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2967GG LANGERAK 
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1 
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NEDERLAN D 13-4-201 8 

HANDELS DOCUMENT 

25 BIGBAGS 

DOSSIER: 

Mix van verwerkte dierlijke eiwitten 
inclusief rundereiwitten 
Cat. 3 
Bestemd voor technisch gebruik 

2018-05 

25.300 KG 
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FRANÇAIS 

Sur tous les contrats de transport conclus avec 

nous, les clauses conventionnelles de la CMR sent 

applicables au transport international par route 

et viennent s'y ajouter, peur autant que la lei Ie 

permette, les conditions générales 

de transport (CGT) 2002 ("Algemene Vervoer

condities-AVC 2002") dans leur dernière version. 

Le transport national a lleu en conformité avec les 

CGT 2002. Les CGT 2002 sent déposées aux greffes 

des tribunaux d · Amsterdam et Rotterdam et sent 

envoyées sur simpte demande. 

Lettre de voiture 
SI les lieux convenus peur la réception et la livraison 

des marchandises sent situés dans deux pays 

différents, la Convention relative au contrat de 

transport International de marchandises par la 

route (CMR) sera applicable et, en complément 

de la Conventlon, les Conditions générales de 

Transport 2002, dernière version. 

NEDERLANDS 

Op alle met ons gesloten vervoerovereenkomsten 

zijn voor internationaal vervoer over de weg de 

CMR-verdragsbepalingen van toepassing en in 

aanvulling daarop. voor zover rechtens toegestaan. 

de Algemene Vervoercondities ("AVC 2002") in de 

laatste versie. Binnenlands vervoer vindt plaats 

onder toepassing van de AVC 2002. De AVC 2002 

zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken 

te Amsterdam en Rotterdam en worden op eerste 

verzoek 
toegezonden. 

DEUTSCH 

Für alle mit uns geschlossenen Transportverträge 

geiten für den nternationalen Transport per Stral3e 

die CMRVertragsbestimmungen und zusatzlich 

dazu. soweit rechtlich erlaubt. die Allgemeinen 

Transportbedingungen 
(Algemene Vervoercondities/,.AVC 2002") in der 

aktuellen Version. lnländischer Transport findet 

unter Anwendung der AVC 2002 statt. Die AVC 

2002 sind in den Akten der Gerichte in Amsterdam 

und Rotterdam hlnterlegt und werden auf Anfrage 

unmittelbar zugeschickt. 

Frachtbrief 
Befinden sich der verelnbare Ort der Inempfang

nahme und der Ablieferort der Güter in zwei 

verschiedenen Ländern, dann ist das Überein

kommen über den Beförderungsvertrag lm 

internationalen Stral3enverkehr (CMR) anwendbor, 

sowie als Ergänzung dazu die Allgemeinen 

Tronsportbedingungen 2002. letzte Fassung. 

ENGLISH 

The CMR Convention provisions opply to all carriage 

agreements concluded with us for international 

carriage by rood and, os on addition and insofar as 

this is permitted by low, the "AVC 2002" (Algemene 

Vervoercondities: Genera! Carriage Conditions) as 

set down in the last version. 
Nationol transport takes place whilst applylng the 

AVC 2002. The AVC 2002 have been filled at the 

Registry of the district courts in Amsterdam and 

Rotterdam and shell be sent upon the first request. 

International Consigment Note 

lf the agreed place of reception and that of 

delivery of goeds shell be situated in two different 

countries, the Treoty relating to the agreement 

of lntetnational transport of goeds on the roods 

(CMR), shell apply, as wel! os supplementory on the 

Treoty the Genera! Conditions of Transport 2002, 

latest vers,on. 

ITALIAN 

Lettera di Vettura I nternazionale 

Qualora I luoghi stabiliti per il ritiro e la consegna 

dellle merci si trovino in due paesi diversi. verrà 

opplicota la convenzione relativa al controtto dl 

trosporto internazionole di merci su strada (CMR), 

nonché, come lntegrozione di questo, Ie Condizionl 

generali per il trosporto 2002, ultimo verzione. 

Quaiora i iuoghi stobiliti per il ritito e ia consegna 

delle merci sI trovino nei Poesi Bossi. verranno 

opplicate Ie Condizione generall per il trasporto 

2002, ultimo versione. 

1. Speditore (Name. lndirizzo, Nazione) 

2. Destinatorio (Nome, Indirizzo. Nozione) 

3. Luogo prevlsto per ia consegna della merce 

(Luogo, Nazione) 
4. Luogo e data del ritiro della merce 

(Luogo. Nazione, Date) 
5. Documenti ollegoti 
6. Marche e numerl 
7. Numero dei colli 
8. Tipo di imballaggio 
9. Natura della Merce 
10. Numero statistico 
11. Peso Lorde Kg 
12. Volume m3 
13. Instruzioni delllo speditore 

14. Prescrizione di offrancazione 
Porto franco 
Porto non franco 

15. Rimborso 
16. Trasportatore (Neme, Indirizzo, Nazione) 

17. Trasportatori successivi 
(Nome. Indirizzo, Nazione) 

18. Riserve ed osservazioni del trasportatore 

19. Accordi particolari 
20. Priglonio Schema: 
21. Redatto a . . ........ il. ............. . 

22. Firma e timbre dello speditore 

23. Firma e timbre del trosportatore 

24. Ricevimento merce 
Luogo .. . ... . ... . .. il . ............ . . 
Firma e timbre dei destinotorio 

Testo nel morgine sinistro 
Do riempire sotto ia responsibilità dello 

speditore 
1-15 compreso e 19+21+22. 

Le parti trocciate in grassetto devono essere 

riempite dal trasportatore. 

25. Memorie mobile 

Remarques / Notities/ Hinweise / Notes / Note / Notas 

ESPAGIÏIOL 

Carta de perte internacional 

Cuondo los lugares ocordodos para el recibo y la 

entrega de las merconcios estén situodos en dos 

poises diferentes. se aplicarán el Convenio relativa 

al acuerdo sobre el trans- perte internoc,onol 

por corretera de mercancias (CMR) y. como 

complemento o este convenio, las Condiciones 

Generales de Transporte de 2002. ultimo. 

Cunodo los lugores ocordados para el recibo y ia 

entrego de los mercancias estén en Holonda, se 

aplicarán las Condiciones Generales de Transporte 

de 2002, ûitima versión. 

1. Remitente (nombre y apellidos, dlrección. pais) 

2. Destinatorlo 
(nombre y apellidos, dirección, pais) 

3. Lugor previsto para la entrega de merconcios 

(ciudad, pais) 
4. Lugor y fecha de recogido de las merconcias 

(ciudod, pais, fecha) 
5. Documentos odjuntos 
6. Marcas y nûmeros 
7. Nûm. de bultos 
8. Método de embaloje 
9. Noturoleza de las merconcias 

10. Nûm. estodistico 
11. Peso bruto en kg 
12. Volumen en m3 
13. Instrucciones del remitente 
14. Instrucciones de franquicia: 

Porte pagode 
Porte a pager 

15. A reembolso 
16. Tronsportista 

(nombre y opellidos, dirección. pais) 

17. Transportistas sucesivos 
(nombre y apellidos, dirección, pais) 

18. Reserves y observociones del transportista 

19. Acuerdos especiales 

21. Extendido en .. ... .. . el. . ....... de ...... . 

22. Firma y sello del transportista 

24. Mercancias recibidas 
ciudad ......... el . ... .... de ...... . . . 

Firma y sello del destinatorio 
Texto en el morgen lzquierda 

A rellenar bajo la responsabilidad del remitente: 

de1 a 1Sinclusivey19+21+22. 

El transportista rellenará las casillas 

en linea gruesa. 
20. Tiempo esquerra: 
25. Portador codificado 

······••························ ... ······························································································································•···•·········· 
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EUROPESE UNIE Handelsdocument
I 1 Verzender

Naam

Adres

Land

I 2 Referentienummer certificaat I 2 a  Locaal referentienummmer:

I 3 Bevoegde centrale autoriteit

I 4 Bevoegde lokale autoriteit

I 5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I 6 Nr  van bijbehorende originele certificaten Nr  van bijbehorende documenten

I 7 Handelaar

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 / Plaats van de vangst

Inrichting

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 13 Plaats van bestemming

Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 14 Plaats van lading

Postcode

I 15 Datum en uur van vertrek

I 16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I 17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

Lidstaat

I 20 Aantal / Hoeveelheid I 22 Aantal verpakkingen

I 23 Nr  zegel en nr  container

I 21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I 25  Dieren gecertificeerd als/Producten gecertificeerd voor: :

I 26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr  GIP

I 27 Doorvoer door de lidstaten

I 28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I 29 Geschatte duur van het vervoer

I 30 Reisschema

I 31 identificatie van de zending

1/nl 2

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

Nederland (NL)

DOCOM.NL.2018.0006295 2018-04

NL00000 Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit/Netherlands Food

NL01201 Nederlandse voedsel- en warenautoriteit

FERTIKAL

Molenweg 1938

9130 Beveren-Waas

België (BE)

Nederland NL

216900

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

België BE

(ABP) ME/302  - EK-1069BE-0021-009 - EK-1069BE

FERTIKAL

Molenweg 1938

9130 Beveren-Waas

4765 Zevenbergschen Hoek 13/04/2018 07:00 (UTC +0200)

TR82

A DEN HARTOG TRANSPORT LANGERAK BV.

209430

LEKDIJK 120

4765 Zevenbergschen Nederland (NL)

26.180 Kg 26

Diervoeder Technisch gebruik

1. 2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren,
ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen
        2301 10 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
            2301 10 00 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
Soort Aard van de goederen Categorie Aard van de delen/soort behandeling Aard van de delen/soort behandeling (categorie 3) Productiebedrijf

Partij nummer Hoeveelheid Aard van de verpakking

Mammalia - Ruminantia Verwerkte dierlijke eiwitten Categorie 3 a) Andere Mixed Diversen

1 26 Zak (bag)
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Verklaring van de verzenderII 1

Ondergetekende verklaart dat:

de informatie in deel I feitelijk correct is;II 1 1

alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten met ziekteverwekkers en versleping tussen de diverse categorieën te voorkomenII 1 2

Opmerkingen

Deel I:

Vakken I 9 en I 11: indien van toepassing-

Vakken I 12, I 13 en I 17: erkenningsnummer of registratienummer  Geef voor verwerkte mest in vak I 13 het erkennings- of registratienummer van de installatie of het bedrijf van bestemming aan-

Vak I 14: invullen indien verschillend van "I 1  Verzender”-

Vak I 25: technisch gebruik: ander gebruik dan voor dierlijke consumptie-

Vak I 31:-

voor categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn  Kies uit het volgende: vogels, herkauwers, niet-herkauwers, zoogdieren, vissen,

weekdieren, schaaldieren, ongewervelde dieren

Diersoort:

een van de onderstaande goederen invullen: "bijproducten van de bijenteelt", "bloedproducten", "bloed", "bloedmeel", "gistingsresiduen", "inhoud van maagdarmkanaal",

"hondenkluiven", "vismeel", "smaakgevende ingewanden", "gelatine", "kanen", "huiden", "gehydrolyseerde eiwitten", "organische meststoffen", "voeder voor gezelschapsdieren",

"verwerkte dierlijke eiwitten", "verwerkt voeder voor gezelschapsdieren", "rauw voeder voor gezelschapsdieren", "gesmolten vet", "compost", "verwerkte mest", "visolie",

"melkproducten", "centrifuge- en separatorslib uit melkverwerking", "dicalciumfosfaat", "tricalciumfosfaat", "collageen", "eiproducten", "serum van paardachtigen", "jachttrofeeën",

"wol", "haar", "varkenshaar", "veren", "dierlijke bijproducten voor verwerking”, "afgeleide producten"

Aard van de goederen:

Geef categorie aan: categorie 1-, 2- of 3-materiaalCategorie:

Geef voor categorie 3-materiaal 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 een categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, het aantal recipiënten per categorie vermelden

Geef voor behandelde huiden de behandeling aan:Soort behandeling:

voor gedroogd;"a)"

voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen vóór de verzending;"b)"

voor gezouten gedurende zeven dagen met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd"c)"

Beschrijf voor categorie 1 en 2-materialen de verwerkings- of omzettingsmethode  Geef de relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 5, als bedoeld in bijlage

IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011

Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die voor gebruik in diervoeders bestemd zijn: beschrijf zo nodig de aard en de methoden van de behandeling  Geef de

relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 7, als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011)

partijnummer of oormerknummer, indien van toepassingPartijnummer:

Deel II:

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

Handtekening

Naam (in hoofdletters): 

Handtekening:Datum: 12/04/2018 (UTC +0200)

Plaats: 4765 - Zevenbergschen Hoek

            Nederland

D
ee

l 
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g
EUROPESE UNIE

1097/2012 (142/2011) Niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten/afgeleide producten

II  Informatie over de gezondheid II a Referentienummer certificaat II b  Locaal referentienummer

DOCOM NL 2018 0006295 2018-04

2/nl 2
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EUROPESE UNIE Handelsdocument
I 1 Verzender

Naam

Adres

Land

I 2 Referentienummer certificaat I 2 a  Locaal referentienummmer:

I 3 Bevoegde centrale autoriteit

I 4 Bevoegde lokale autoriteit

I 5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I 6 Nr  van bijbehorende originele certificaten Nr  van bijbehorende documenten

I 7 Handelaar

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 / Plaats van de vangst

Inrichting

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 13 Plaats van bestemming

Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 14 Plaats van lading

Postcode

I 15 Datum en uur van vertrek

I 16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I 17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

Lidstaat

I 20 Aantal / Hoeveelheid I 22 Aantal verpakkingen

I 23 Nr  zegel en nr  container

I 21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I 25  Dieren gecertificeerd als/Producten gecertificeerd voor: :

I 26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr  GIP

I 27 Doorvoer door de lidstaten

I 28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I 29 Geschatte duur van het vervoer

I 30 Reisschema

I 31 identificatie van de zending

1/nl 2

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

Nederland (NL)

DOCOM.NL.2018.0006296 2018-05

NL00000 Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit/Netherlands Food

NL01201 Nederlandse voedsel- en warenautoriteit

FERTIKAL

Molenweg 1938

9130 Beveren-Waas

België (BE)

Nederland NL

216900

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

België BE

(ABP) ME/302  - EK-1069BE-0021-009 - EK-1069BE

FERTIKAL

Molenweg 1938

9130 Beveren-Waas

4765 Zevenbergschen Hoek 13/04/2018 07:00 (UTC +0200)

TR73

A DEN HARTOG TRANSPORT LANGERAK BV.

209430

LEKDIJK 120

4765 Zevenbergschen Nederland (NL)

25.300 Kg 25

Diervoeder Technisch gebruik

1. 2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren,
ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen
        2301 10 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
            2301 10 00 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
Soort Aard van de goederen Categorie Aard van de delen/soort behandeling Aard van de delen/soort behandeling (categorie 3) Productiebedrijf

Partij nummer Hoeveelheid Aard van de verpakking

Mammalia - Ruminantia Verwerkte dierlijke eiwitten Categorie 3 a) Andere Mixed Diversen

1 25 Zak (bag)
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Verklaring van de verzenderII 1

Ondergetekende verklaart dat:

de informatie in deel I feitelijk correct is;II 1 1

alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten met ziekteverwekkers en versleping tussen de diverse categorieën te voorkomenII 1 2

Opmerkingen

Deel I:

Vakken I 9 en I 11: indien van toepassing-

Vakken I 12, I 13 en I 17: erkenningsnummer of registratienummer  Geef voor verwerkte mest in vak I 13 het erkennings- of registratienummer van de installatie of het bedrijf van bestemming aan-

Vak I 14: invullen indien verschillend van "I 1  Verzender”-

Vak I 25: technisch gebruik: ander gebruik dan voor dierlijke consumptie-

Vak I 31:-

voor categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn  Kies uit het volgende: vogels, herkauwers, niet-herkauwers, zoogdieren, vissen,

weekdieren, schaaldieren, ongewervelde dieren

Diersoort:

een van de onderstaande goederen invullen: "bijproducten van de bijenteelt", "bloedproducten", "bloed", "bloedmeel", "gistingsresiduen", "inhoud van maagdarmkanaal",

"hondenkluiven", "vismeel", "smaakgevende ingewanden", "gelatine", "kanen", "huiden", "gehydrolyseerde eiwitten", "organische meststoffen", "voeder voor gezelschapsdieren",

"verwerkte dierlijke eiwitten", "verwerkt voeder voor gezelschapsdieren", "rauw voeder voor gezelschapsdieren", "gesmolten vet", "compost", "verwerkte mest", "visolie",

"melkproducten", "centrifuge- en separatorslib uit melkverwerking", "dicalciumfosfaat", "tricalciumfosfaat", "collageen", "eiproducten", "serum van paardachtigen", "jachttrofeeën",

"wol", "haar", "varkenshaar", "veren", "dierlijke bijproducten voor verwerking”, "afgeleide producten"

Aard van de goederen:

Geef categorie aan: categorie 1-, 2- of 3-materiaalCategorie:

Geef voor categorie 3-materiaal 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 een categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, het aantal recipiënten per categorie vermelden

Geef voor behandelde huiden de behandeling aan:Soort behandeling:

voor gedroogd;"a)"

voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen vóór de verzending;"b)"

voor gezouten gedurende zeven dagen met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd"c)"

Beschrijf voor categorie 1 en 2-materialen de verwerkings- of omzettingsmethode  Geef de relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 5, als bedoeld in bijlage

IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011

Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die voor gebruik in diervoeders bestemd zijn: beschrijf zo nodig de aard en de methoden van de behandeling  Geef de

relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 7, als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011)

partijnummer of oormerknummer, indien van toepassingPartijnummer:

Deel II:

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

Handtekening

Naam (in hoofdletters): 

Handtekening:Datum: 12/04/2018 (UTC +0200)

Plaats: 4765 - Zevenbergschen Hoek

            Nederland

D
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II
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EUROPESE UNIE

1097/2012 (142/2011) Niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten/afgeleide producten

II  Informatie over de gezondheid II a Referentienummer certificaat II b  Locaal referentienummer

DOCOM NL 2018 0006296 2018-05

2/nl 2
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EUROPESE UNIE Handelsdocument
I 1 Verzender

Naam

Adres

Land

I 2 Referentienummer certificaat I 2 a  Locaal referentienummmer:

I 3 Bevoegde centrale autoriteit

I 4 Bevoegde lokale autoriteit

I 5 Geadresseerde

Naam

Adres

Land

I 6 Nr  van bijbehorende originele certificaten Nr  van bijbehorende documenten

I 7 Handelaar

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 / Plaats van de vangst

Inrichting

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 13 Plaats van bestemming

Inrichting Andere

Naam

Adres

Erkenningsnummer

Postcode

I 14 Plaats van lading

Postcode

I 15 Datum en uur van vertrek

I 16 Vervoermiddelen

Vliegtuig Vaartuig Treinwagon

Wegvoertuig Andere

Identificatie::

Nummer(s):

I 17 Vervoerder

Naam

Adres

Postcode

Erkenningsnummer

Lidstaat

I 20 Aantal / Hoeveelheid I 22 Aantal verpakkingen

I 23 Nr  zegel en nr  container

I 21 Temperatuur producten

Omgevingstemperatuur Gekoeld Bevroren

I 25  Dieren gecertificeerd als/Producten gecertificeerd voor: :

I 26 Doorvoer door een 3e land

Punt van uitgang Code

Plaats van binnenkomst Nr  GIP

I 27 Doorvoer door de lidstaten

I 28 Uitvoer

3e land ISO-code

Punt van uitgang Code

I 29 Geschatte duur van het vervoer

I 30 Reisschema

I 31 identificatie van de zending

1/nl 2

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

Nederland (NL)

DOCOM.NL.2018.0013386 2018-06

NL00000 Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit/Netherlands Food

NL01201 Nederlandse voedsel- en warenautoriteit

LAVIEDOR NV

Rozendaalstraat 48

8900 Ieper

België (BE)

Nederland NL

216900

Hartog Logistics B.V.

Bloemendaalse Zeedijk 10

4765 Zevenbergschen Hoek

België BE

(ABP) EK-1069BE- 0007-008

LAVIEDOR NV

Rozendaalstraat 48

8900 Ieper

4765 Zevenbergschen Hoek 01/08/2018 05:30 (UTC +0200)

TR99 ( )

A DEN HARTOG TRANSPORT LANGERAK BV.

209430

LEKDIJK 120

4765 Zevenbergschen NL

25.060 Kg 24

Diervoeder Technisch gebruik

1. 2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren,
ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen
        2301 10 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
            2301 10 00 meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
Soort Aard van de goederen Categorie Aard van de delen/soort behandeling Aard van de delen/soort behandeling (categorie 3) Productiebedrijf

Partij nummer Hoeveelheid Aard van de verpakking

Mammalia - Ruminantia Verwerkte dierlijke eiwitten Categorie 3 a) Andere Mixed Sonac Burgum

1 24 Zak (bag)
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1 

~ 
1 1 ~ 1 1~ 

~ ~ □ 

□ □ □ 
~ □ 

~ □ □ 1 

□ ~ 

c=J c=J 

c=J 

-
T 

L _L L L L 

T 
L _L L L L 



O
R
IG

IN
EEL

2/nl 2

Verklaring van de verzenderII 1

Ondergetekende verklaart dat:

de informatie in deel I feitelijk correct is;II 1 1

alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of de afgeleide producten met ziekteverwekkers en versleping tussen de diverse categorieën te voorkomenII 1 2

Opmerkingen

Deel I:

Vakken I 9 en I 11: indien van toepassing-

Vakken I 12, I 13 en I 17: erkenningsnummer of registratienummer  Geef voor verwerkte mest in vak I 13 het erkennings- of registratienummer van de installatie of het bedrijf van bestemming aan-

Vak I 14: invullen indien verschillend van "I 1  Verzender”-

Vak I 25: technisch gebruik: ander gebruik dan voor dierlijke consumptie-

Vak I 31:-

voor categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn  Kies uit het volgende: vogels, herkauwers, niet-herkauwers, zoogdieren, vissen,

weekdieren, schaaldieren, ongewervelde dieren

Diersoort:

een van de onderstaande goederen invullen: "bijproducten van de bijenteelt", "bloedproducten", "bloed", "bloedmeel", "gistingsresiduen", "inhoud van maagdarmkanaal",

"hondenkluiven", "vismeel", "smaakgevende ingewanden", "gelatine", "kanen", "huiden", "gehydrolyseerde eiwitten", "organische meststoffen", "voeder voor gezelschapsdieren",

"verwerkte dierlijke eiwitten", "verwerkt voeder voor gezelschapsdieren", "rauw voeder voor gezelschapsdieren", "gesmolten vet", "compost", "verwerkte mest", "visolie",

"melkproducten", "centrifuge- en separatorslib uit melkverwerking", "dicalciumfosfaat", "tricalciumfosfaat", "collageen", "eiproducten", "serum van paardachtigen", "jachttrofeeën",

"wol", "haar", "varkenshaar", "veren", "dierlijke bijproducten voor verwerking”, "afgeleide producten"

Aard van de goederen:

Geef categorie aan: categorie 1-, 2- of 3-materiaalCategorie:

Geef voor categorie 3-materiaal 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 een categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, het aantal recipiënten per categorie vermelden

Geef voor behandelde huiden de behandeling aan:Soort behandeling:

voor gedroogd;"a)"

voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen vóór de verzending;"b)"

voor gezouten gedurende zeven dagen met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd"c)"

Beschrijf voor categorie 1 en 2-materialen de verwerkings- of omzettingsmethode  Geef de relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 5, als bedoeld in bijlage

IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011

Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die voor gebruik in diervoeders bestemd zijn: beschrijf zo nodig de aard en de methoden van de behandeling  Geef de

relevante bewerkingsmethode aan (kies een methode van 1 tot 7, als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, bij Verordening (EU) nr  142/2011)

partijnummer of oormerknummer, indien van toepassingPartijnummer:

Deel II:

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

Handtekening

Naam (in hoofdletters): 

Handtekening:Datum: 30/07/2018 (UTC +0200)

Plaats: 4765 - Zevenbergschen Hoek

            Nederland

D
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EUROPESE UNIE

1097/2012 (142/2011) Niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten/afgeleide producten

II  Informatie over de gezondheid II a Referentienummer certificaat II b  Locaal referentienummer

DOCOM NL 2018 0013386 2018-06

2/nl 2
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Document 8 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: FW: Den Hartoq Loqistics VDE 
Bijlagen: Overzicht uitvoer VDE Hal A.PDF; IMG_2959.J PG; IMG_2960.J PG 

Van: @nvwa.nl> 

Verzonden: donderdag 17 mei 2018 15:28 
@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl>; @nvw a.nl> ---,------------------------------ -------------0 n de rw er p: FW: Den Hartog Logist ics VDE 

Dag _ , 

Dank voor de info. 
Zoa ls eerder besproken en je ook aangeeft: zolang de opslag van VDE hygiënisch plaatsvindt (geen risico op 
versleping/ contaminatie) en deze voldoet aan de verlening-eisen, is er geen aanleiding om actie te 
ondernemen. 

Fijne groet, -
i 2018 13:36 

Beste allen, 

Vandaag ben ik weer onaangekondigd langs Den Hartog Logistics gereden, dit om na te gaan of er nog was 
afgevoerd en ook nog een check wat aanwezig was. De loods staat bomvol met diverse andere (niet dierlijke) 
producten en materialen. Zie foto's. 

Men had tot nu toe 126 big bags afgevoerd naar België (Fertikal Kallo), hier is niets meer bij gekomen. Men 
verwacht ook niet dat er meer naar genoemd adres za l worden afgevoerd" 

De handelaa r uit Oosterhout is aan het rond kijken of er nog andere bedrij ven zij n die deze producten wil afnemen. 
I k heb aangegeven dat dan wederom als eerste een terugkoppeling plaats moeten naar de NVWA of de gevonden 
ontvanger de nog opgeslagen producten mag/ kan ontvangen dan wel de j uiste erkenning/ regist ratie heeft. 

Ps ik heb wel aangegeven dat de sit uatie zoals nu geconstateerd, niet wenselij k is. De loods staat ondertussen 
bomvol met andere materialen/ producten . 

Met vriendelijke groet, 

I nspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid I ndustrie team 4 (reg io Rotterdam) 

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharij nesingel 56 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 
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Document 9 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: FW: Hartoq Traces 
Bijlagen: 2018-02.pdf; 2018-03.pdf; 2018-04.pdf; 2018-05.pdf; DOCOM.NL.2018.0006296 - 2018-05.pdf; 

DOCOM.NL.2018.0006295 - 2018-04.pdf 

Van:■ 1 Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 14:01 

@nvwa.n l> ..---
@nvwa.nl> ___________ ____, 

Onderwerp: RE: Hartog Traces 

Goedemiddag i.l, 
Bijgaand de CMR's en handelsdocumenten van de vier zendingen die deze week zijn geleverd. Va n de 
laatste twee zendingen heb ik ook nog even de Traces-melding bijgevoegd. 

De planning of er nog meer afgevoerd gaat worden is nog niet bekend. I k heb net - gesproken en 
die verwacht daar in de loop van komende week wel meer duidel ijkheid in. Ik za l u op de hoogte 
houden. 

Met vriendel ijke groet, 

TOG 
TRANSPORT BV 

Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP Zevenbergschen Hoek 
Tel: 
Di rect Tel : 
Fax: 

Van: @nvwa.nl] '--------------------------------Verzonden: donderdag 12 april 201814:16 
1 Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 

@nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Hartog Traces 

Bestei.1, 

Bedankt voor de aanlevering. Dit zijn de traces meldingen, graag nog de handelsdocumenten zodat de set 
compleet is. 

Is de planning dat er snel meer wordt afgevoerd? 

Met vriendel ijke groet, 

Inspecteur VKP auditing, Voedselveil igheid I ndustrie team 4 (regio Rotterdam) 

Directie Handhaven 



Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

Van: 1 Hartog Transport [mailto:Administratie@hartog-transport.nl] 
Verzon<len: donderdag 1~ aj il 2018 9:54 
Aan: 
Onde ... rw ____ e_r __ p_: Rl::Aaitog races 

Goedemorgen i.l, 

Document 9 

Ter kennisgeving stuur ik u bijgaand de twee handelsdocumenten zoals deze zijn voortgekomen uit de 
melding die is gedaan in Traces . 

Met vriendelijke groet, 

TOG 
TRANSPORT BV 

Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP Zevenberqschen Hoek 
Tel: 
Direct Tel 
Fax: 

Van: @nvwa.nl] 
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 16:50 

Aan :■ 1 Hartog Transport- @hartog-transport.nl>; . I Hartog Transport <Adm inistratie@hartog
transport.n l> 
Onderwerp: FW: Hartog Traces 

Geachte heer _ , 

Vanaf heden kunt U in t races de juiste gegevens invu llen. De Hartog Logistics is toegevoegd. 

Zie hieronder : 

Hartog Logist ics staat met ju iste naam/ erk. nr. in Traces. Correcte invoer in Traces is voortaan dan ook mogelijk. 

2 
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Met vriendelijke groet, 
 

  
Inspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid Industrie team 4 (regio Rotterdam) 
........................................................................ 
Directie Handhaven  
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 

 

 
 

 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

Document 9
Organisaties zoeken 

Zoekcriteria 

Land : 

Postcode / Regio : 

Nummer: 

Status: 

Goederen: 

Classificatie Groep: 

►Wissen ►Zoeken 

Zoekresuttaat 

Naa 
Ha rtog Logistics e.v. 

►Nieuw ►Nieuwe niet-deelstaat 

Erkenni 
216900 

Naam: 

)4 765 Adres, 

Exacte overee nst emming D Stad: 

G2] Toegekende Insta 

►Doorlopen Soort: 

v LMS erke nd: 

num mers Land Ad 
Nederland Bloe mendaalse Zeedijk 10 
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verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Document 9



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: FW: Hartog Traces 

Van:■ 1 Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
Verzonden: donderdag 5 apri l 2018 10:05 

1 Hartog Transport 
Onderwerp: RE: Hartog Traces 

Geachte heer_ , 

@nvwa.n l> 
@hartog-tra nsport. n 1> 

Document 10 

Wij hebben het verzoek gekregen om as. maandag/ dinsdag vier v rachten af te leveren bij Fertikal NV 
in Ka llo (vergelijkbaar met de eerste vracht die begin maart is vervoerd. 
Kunnen we dit doorgang geven? 

Volledigheidshalve volgt hierbij het afleveradres: 

Fertikal NV 
Molenweg Haven 1938 
9130 Kallo 
Belgium 
geregistreerd in overeenstemming met artikel 24 of 23 van Verorden ing (EG) nr. 1069/ 2009 onder 
nummer EK-1069BE-002 1-009. 

Hartog Transport zal zorgdragen voor het vervoer. De levering zal vergezeld gaan met een CMR en 
handelsdocument + benodigde traces-melding op basis van de correcte gegevens van Hartog 
Logistics, zoals u ons op 9 maart heeft geïnformeerd. 

Met vriendelij ke groet, 

TOG 
TRANSPORT BV 

Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP Zevenbergschen Hoek 
Tel : 
Direct Tel : 
Fax : 

Van: @nvwa.nl] 
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 16:50 
Aan :■ 1 Hartog Transport n@hartog-transport.n l>;■ 1 Hartog Transport <Adm inistratie@hartog
transport.nl> 
Onderwerp: FW: Hartog Traces 

Geachte heer _ , 

Vanaf heden kunt U in traces de juiste gegevens invullen. De Hartog Logistics is toegevoegd. 

Zie hieronder: 
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Hartog Logistics staat met juiste naam/ erk. nr. in Traces. Correcte invoer in Traces is voortaan dan ook mogelijk. 
  
  

                             
  
Met vriendelijke groet, 
 

  
Inspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid Industrie team 4 (regio Rotterdam) 
........................................................................ 
Directie Handhaven  
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 

 

 
  

  
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Or anisaties zoeken 

Zoekcriteria 

Land : 

Postcode / Regio : 

Nummer: 

Status : 

Goederen: 

Classificatie Groep: 

►Wissen ►Zoeken 

Zoekresuttaat 

Naam 
Ha rtog Logistics e.v. 

►Nieuw ►Nieuwe niet-deelstaat 

Erkenni 
216900 

Naam: 

Adres: 

Exa cte overee nstemming D Stad: 

G2] Toegekende Insta 
,--------

►Doorlopen Soort: 

v LMS erke nd: 

nummers land Adres 
Nederland Bloe mendaalse Zeedijk 10 
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 13:32
Aan:
Onderwerp: FW: Uitslag VDE 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: vrijdag 10 augustus 2018 15:35 
Aan:  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  

Beste , 

Graag zou ik via het eerder ingevulde Excel bestand waar een overzicht in stond van de afgevoerd partijen, 
toezicht op de afvoer houden. Verder kom ik dan nog 1 keer langs om de gang van zaken na te gaan. 
Dank U voor de info. 

Met vriendelijke groet, 

 
Inspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid Industrie team 4 (regio Rotterdam) 
........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  | Hartog Transport [mailto:Administratie@hartog-transport.nl] 
Verzonden: donderdag 9 augustus 2018 16:34 
Aan:  
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  

Goedemiddag , 

De firma Laviedor uit Ieper is bereid om het restant van deze partij ook over te nemen. We zijn dus gestart met 
het uitvoeren van de resterende vrachten conform eerder gestelde richtlijnen. Indien u hiervan documentatie 
wenst te ontvangen, kan ik u deze toesturen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP  Zevenbergschen Hoek 
Tel:         
Direct Tel
Fax:        

Document 11

--

-
-
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 30 juli 2018 13:10 
Aan: | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  
 
Beste , 
 
Indien inderdaad de activiteiten overeenkomen met het adres en erkenning nummer, kan de afvoer plaats vinden 
naar dat adres. De producten zullen daar dan ook moeten worden verwerkt wat door de Belgische autoriteit zal 
worden nagegaan. 
Verder afvoeren volgens de eerder genoemde instructies cq afspraken. Ik probeer deze week nog even langs te 
komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Inspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid Industrie team 4 (regio Rotterdam) 
........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  | Hartog Transport [mailto:Administratie@hartog-transport.nl] 
Verzonden: maandag 30 juli 2018 12:05 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  
 
Goedemorgen , 
 
Zojuist bevestigd gekregen, dat Laviedor deze goederen zelf verwerkt en dat ze deze goederen gebruiken als 
toevoeging voor het maken van bemestingsstoffen. Is dit voldoende? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
  
Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP  Zevenbergschen Hoek 
Tel:         
Direct Tel:
Fax:         
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 30 juli 2018 11:23 
Aan:  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  
 
Beste , 

Document 11
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Zoals zojuist telefonisch besproken, graag duidelijkheid naar welke specifieke locatie/bestemming de producten 
worden afgezet. Een handelaar is in deze uitgesloten daar we het zicht kwijt zijn waar de producten uiteindelijk 
naar toe gaan en met welke bestemming/verwerking (technisch). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Inspecteur VKP auditing, Voedselveiligheid Industrie team 4 (regio Rotterdam) 
........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  | Hartog Transport [mailto:Administratie@hartog-transport.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 11:31 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Uitslag VDE  
 
Goedemorgen , 
 
Zoals in mijn eerste mail aangegeven, zullen de goederen worden geleverd aan de firma Laviedor in Ieper. In 
Traces heb ik dit bedrijf al kunnen vinden als inrichting voor de plaats van bestemming. Het erkenningsnummer is 
EK-1069BE- 0007-008 
 
Laviedor NV 
Rozendaalstraat 48 
8900 Ieper 
 
Graag verneem ik of dit akkoord is, alvorens wij het transport en het opmaken van de documenten kunnen gaan 
organiseren. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
  
Bloemendaalse Zeedijk 10 
4765BP  Zevenbergschen Hoek 
Tel:         
Direct Tel:
Fax:         
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 11:20 
Aan:  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: Re: Uitslag VDE  
 
Beste  
 

Document 11
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Gezien de eerder gemaakte Afspraken oa over de afzet van de producten, graag meer duidelijkheid naar welke 
erkende locatie/ bedrijf de producten zullen worden afgevoerd. Nu is het te onduidelijk wat de bestemming is. 
Graag dit alvorens er afgevoerd wordt. 
 
M vr Gr    
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
> Op 24 jul. 2018 om 13:10 heeft  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> het volgende 
geschreven: 
>  
> Beste , 
>  
> Graba Trading is een onderdeel van de Lipa family, hieronder valt ook het bedrijf Cominbel (verwerkersbedrijf). 
De erkende activiteiten van Graba Trading zijn inderdaad gericht op het in de handel brengen van diervoeders.  
>  
>  
> Met vriendelijke groet, 
>  
>  
>  
>   
> Bloemendaalse Zeedijk 10 
> 4765BP  Zevenbergschen Hoek 
> Tel:         
> Direct Tel:
> Fax:        
>  
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van: @nvwa.nl> 
> Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:54 
> Aan:  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
> CC: @nvwa.nl>;   

@nvwa.nl> 
> Onderwerp: Re: Uitslag VDE 
>  
> Beste  
>  
> Ik ben deze week nog met vakantie. Voor zover ik kan zien/ lezen in de bijlage, betreft het een handelaar in 
diervoeder cq dierlijke bijproducten of lees ik dit niet goed? 
> Dit zou consequenties kunnen hebben voor de afzet. 
>  
> M vr Gr  
>  
> Verstuurd vanaf mijn iPhone 
>  
> Op 24 jul. 2018 om 11:42 heeft  | Hartog Transport <Administratie@hartog-
transport.nl<mailto:Administratie@hartog-transport.nl>> het volgende geschreven: 
>  
> Geachte heer , 
>  
> Er heeft zicht een geïnteresseerde gemeld voor het restant VDE. De firma Graba Trading is bereid om deze 
partij over te nemen. De plaats van bestemming is de firma Laviedor NV in Ieper. 
>  
> Laviedor NV 
> Rozendaalstraat 48 
> 8900 Ieper 
> BE0451.430.080 
> Code ritten: 18960 
>  
> In traces heb ik de firma Laviedor al als erkende inrichting kunnen vinden.  Ze zouden deze week één volle 
vracht willen ontvangen en als deze vracht akkoord is bevonden, dan zijn zij bereid de rest van de goederen ook 
over te nemen. Graag verneem ik of de NVWa hiermee akkoord gaat. Indien u aanvullende gegevens wenst te 
ontvangen, dan verneem ik dit graag. 
>  
> De documentatie zal weer op dezelfde wijze worden gemaakt en bewaard als bij de voorgaande transporten. 
>  
>  
> Met vriendelijke groet, 

Document 11

--

-

--



5

>  
>  
> <image001.jpg> 
>  
> Bloemendaalse Zeedijk 10 
> 4765BP  Zevenbergschen Hoek 
> Tel:         
> Direct Tel:
> Fax:         
>  
>  
>  
>  
>  
> <GBA 04-01 FAVV REGISTRATIE.PDF> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
>  
> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Uitvoer VDE Zevenbergschen Hoek
Datum: dinsdag 23 augustus 2022 13:29:32
Bijlagen: image003.jpg

Van  | Hartog Transport <Administratie@hartog-transport.nl> 
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 09:30
Aan: @nvwa.nl>
Onderwerp: Uitvoer VDE Zevenbergschen Hoek

Goedemorgen ,

Zoals donderdag besproken stuur ik u hierbij een update van de afvoer van de VDE u t Hal A in Zevenbergschen Hoek. De laatste vracht met bigbags is
afgelopen vrijdag afgeleverd bij Laviedor in Ieper.
Alle hard-copy documenten (handelsdocument, kopie Tracesmelding, weegbon en afleverbewijs) zullen wij hier archiveren.

Overzicht uitvoer Bigbags

LRN Datum Container Seal
Gewicht (KG)
eigen weging aantal bigbags Goederen Producent Code producent Transporteur

Code
Trans Bestemming

2018-
01 9-3-2018 TRUCK 24.280 23 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-
02 12-4-2018 TRUCK 27.080 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-
03 12-4-2018 TRUCK 26.580 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-
04 13-4-2018 TRUCK 26.180 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-
05 13-4-2018 TRUCK 25.300 25 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo

2018-
06 1-8-2018 TRUCK 25.060 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
07 8-8-2018 TRUCK 25.540 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
08 9-8-2018 TRUCK 26.060 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
09 10-8-2018 TRUCK 27.840 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
10 13-8-2018 TRUCK 25.400 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
11 14-8-2018 TRUCK 26.440 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
12 16-8-2018 TRUCK 26.360 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
13 17-8-2018 TRUCK 26.360 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
14 20-8-2018 TRUCK 26.160 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
15 21-8-2018 TRUCK 25.600 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
16 22-8-2018 TRUCK 25.620 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-
17 23-8-2018 TRUCK 19.220 17 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper

Uitvoer 435.080 407

Totaal bigbags 407
Restant in loods 0

Met vriendelijke groet,

Bloemendaalse Zeedijk 10
4765BP  Zevenbergschen Hoek
Tel:          
Direct Tel: 
Fax:         
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Uitvoer VDE
Datum: dinsdag 23 augustus 2022 13:33:29
Bijlagen: scan20180803113719.pdf

scan20180803113708.pdf
DOCOM.NL.2018.0013386 - 2018-06.pdf

 
 

Van:  
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2018 14 05
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>
CC  @nvwa.nl>; @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Uitvoer VDE
 
Hoi ,
 
Hieronder een overzicht van de huidige situatie betreffende de opgeslagen partij bij Den Hartog Logistics. Er is 1 (proef) zending verstuurd (zie documenten).
Mocht men positief reageren dan zal de rest snel volgen.. men wil graag de ruimte benutten zodat men deze VDE’s alleen voor transportkosten “verkoopt”.
 
Bijgaan de volgende bescheiden met betrekking tot de zesde vracht (eerste vracht naar Ieper)

1. CMR levering
2. Handelsdocument
3. Traces-melding

 
Onderstaand het actuele overzicht van de uitgevoerde bigbags:
 

Overzicht uitvoer Bigbags

LRN Datum Container Seal
Gewicht (KG)
eigen weging

aantal
bigbags Goederen Producent Code producent Transporteur

Code
Trans Bestemming

2018-01 9-3-2018 TRUCK  24 280 23 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-02 12-4-2018 TRUCK  27 080 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-03 12-4-2018 TRUCK  26 580 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-04 13-4-2018 TRUCK  26.180 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-05 13-4-2018 TRUCK  25 300 25 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo
2018-06 1-8-2018 TRUCK  25.060 24 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Laviedor Ieper
2018-07            
2018-08            
2018-09            
2018-10            
2018-11            
2018-12            
2018-13            
2018-14            
2018-15            
2018-16            

154.480 150

Totaal bigbags 407
Restant 257

  krijgt alleen voor het laden van de vracht en het transport naar Ieper betaald. Hiervoor is €  per ton afgesproken. Een volle vracht
brengt dus ongeveer € op. Normaliter zou men voor een dergelijke compleetvracht (zelf laden + wegen + vervoer) €  belasten. Per saldo dus
ongevee  euro per ton extra.
 
Wordt vervolgd..
 
 
Met vriendelijke groet,

Inspecteur VKP aud ting, Voedselveilighe d Industrie team 4 (reg o Rotterdam)
........................................................................
Directie Handhaven
Divisie Inspectie
Afdeling Industrie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 56 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

@vwa.nl
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Overzicht uitvoer Bigbags

LRN Datum Container Seal
Gewicht (KG) 
eigen weging aantal bigbags Goederen Producent Code producent Transporteur Code Trans Bestemming

2018-01 9-3-2018 TRUCK 24.280 23 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo 
2018-02 12-4-2018 TRUCK 27.080 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo 
2018-03 12-4-2018 TRUCK 26.580 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo 
2018-04 13-4-2018 TRUCK 26.180 26 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo 
2018-05 13-4-2018 TRUCK 25.300 25 VDE Cat. 3 DIV N.B. Hartog Transport 209430 Fertikal Kallo 
2018-06
2018-07
2018-08

129.420 126

Totaal bigbags 407
Restant 281
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Hartog Transport B.V. 
Bloe1endaalse Zeedijk 8d 
Zevenberschen hoek 

Bonnr . : 2077 

Datum : 31 -07-2018 

Voertuig : TR 99 

Klant: Faabrix / Pe lican 
Bloemendaalse zeedijk 
4765 BP 
Zevenbergschen Hoek 

Badge: 11 

Wegingl : 15.780 kg 13:50 
Weging2: 40.840 kg 16:42 

--------------------
Netto: 25.060 kg 

4176 
4177 
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2'4.11.2012 [ED Publicatieblad van de Europese Unie L 326/7 
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LAND 
N"set voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten/ 
ameleide nM<111cten 

ll. Informatie over ~ gazonct:,eid 1 n.a. Referentienummer certificaat l 11.b. -----

11.,. 

11.l.1. 

11.1.2. 

Verklsing van de verzender 

Ondergetekende verklaart dat: 

de infonnatie in deel I feitelijk correèt is; 

ane voorzorgen zijn getroffen om verontrein1ging van de dler1u1'e blJprodlietén of dê afgeleide producten met ziekteVerwekkers en versle
ping tussen de diverse categorieën te V0orkomen • 

.! Opmerkingen 

i 

' ~ 
Deel 1: 

- Vakken 1.9 en 1.11: indien van toepassing. 

= - Vakken 1.12, 1.13 en 1.17: erkenningsnummer of registtatienummer. Geef voor verwerkte mest in vak 1;13 het erl<emings- of registratienummer 
i van de inslallatie of het bedrijf-van bestenuning aan. 
C 

- Vak 1.14: Invullen IJ:ldien verschll!end van .1.1. VerzendeF. 

- Vfi,(.1.25: technisdl gebrulk: ander gebruik dan voor dierlijk& consumptie. 

- Val<l.31: 

Diersoort 

Aard van de goeda'en: 

category: 

Soort bettarn1ellng: 

Partijnummer: 

Deel Il: 

Voor categorie 3-malerlaal en daaMln argelelde producten die voor voedermiddelen bestemd ZlJn. ·Kles uit het vol
gende: vogels, hell<auwers, niet-herkauwers, zoogdieren. vissen, weekdieren, sc:haaldlerel\ ongewervelde dieren. 

Esn van de onderstaande goederen invullen: ,,bijproducten van de bijenteelt", ,.bloedproducten", .bloed", ,,bloedmeer•, 
,.glellngsresiduen", ,.inhoud ven maagdarmkanaal", .hondenldulven•, .v1sr:neer, ,.srreakgevende Ingewanden", .gelatine", 
,.kenen", 

0
htiden•, .,gehydrolyseerde eiwitten•, .,organische meststoffen", .voeder·voor.~bchápsdleren", .verwerkte 

dierlljke.èiwitten", .verwerkt voeder voor gezelsohapsdlere·n", .rauw voeèler voor gezelsohaj)l>diererf, ,.gesmolten vef'; 
0
C1llTlpost', .verwerkte mest", .visolie", .melkproducten", .centrifuge- en separalorsllb uit mekverwerking" • • cicalcilfflos

taar', ,,tricak:iumfosfaaf', .oollageen'', .,eiproducten", ,,serum van paardàchtigen•,. ,jachttrofe~n", .wor, .haar", .varkens
haar', .veren", .dierlijke bijproducten voor '1180N8rklng•, .afgeleide produ~•-

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

Geef voor catsgorle 3-materlaal het punt van artikel 10 van Verordening (EG) nr: 1069/2009 aan dat verwijst naar het 
~okken dierlijke bijproduct (bv. attikel 10, onder a), artikel 10, onder b), enz.). 
Geef voor categorie 3·matetlaal voor gebruik in rauw voeder voor gezelschapsdieren ,3a'f, .Sb) o• of ,.Sb) ii) aan, 
naargelang de dierlijke bijproducten genoemd worden in artikel 10. onder a), of ar.t]kel 10. onder b), O of 11). van · 
Veroroening.(EG) nr. 1069l2009. · · 

Geef voor hulden en daarvan afgeleide producten ,.3b) li~" of .$n'/' aan, naaigelang de diertijke• bijproducten .of afgeleide 
producten genoemd worden in artikel 10, onder b). m), of artikel 10, onder n), van Verordening (EG) nr. 1069/2009. 

Indien de zending uit meer dan êén categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassftÇ, het aantal recipiënten 
per calBgorie vermelden. 

Geef voor behandelde hUide.n de Dehanc!ellng aan: 

.aY' voor gedroogd; 

,;o)' voor nat of droog gezouten minimaal 14 dagen vóór de;verzending; 

.c j voor gezouten gedurende 7 dagen met zeezout waaraan 2 % nalrillmcaitonaat is toegeVoegd. 

Beschrijf voor categorie 1 • en 2-materialen de WlWerki~ of omzettlngsmelhode. Geef de relevante bewerkingsme
thode aan (kies een methode van 1 tot 5, als bedoeld In bijlage IV, hoofdstuk 111. van Verordening (EU) nr. 142/2011. · 

Voor categorie 3-materlaal en daarvan afgeleide producten ene voor gebruik tl ä1ervoeclers beslemd zijn: •beschrijf zo 
nodig de aard en de methoden ·van de behandeOng. Geef de relev.rrta bewerkingsmethode. aan (kies een methode van 
1 tot 7. als bedoeld ln·bijlage IV, hoofdsruk 111, van Verordening (EU} nr. 142/2011). 

Partijnummer of oormerknummer, indien van toepassing. 

- De kJeur van de handt&kening moet verschillen van die van de gedrukt8 tekst.. 

Handlekening: 

Gedaa 
__ =:;-_ ~~_,,,,.,,.J .. _,.,,..~ ,:)l-"'O_ u ....._ ..,._), _____ ,...,,_~ ~ _L 'J.,C, ~--•-------

1-In _!)lol<l81tel'Sj 
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