
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Ut recht 

IIJI51 IIJJFNP PfB MAil YfRSJlflfBP 

Datum 13 december 2022 
Betreft Woo-verzoek 22-0548 

Geachte heer _ , 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

In uw verzoek van 14 juli 2022, door mij ontvangen op 14 juli 2022, heeft u de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna : NVWA) gevraagd informatie 
openbaar te maken over de aan de NVWA gestelde vragen over de toepassing van 
de Regeling dier lijke producten bij het vervoer van dierlijke meststoffen en 
overige organische meststoffen, de door NVWA gegeven of te geven antwoorden 
op deze vragen en de interne beleidsregels hierover. 

Op 14 j uli 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de 
ontvangst van verzoek wordt beoordeeld. Op 8 augustus 2022 heb ik aangegeven 
dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in beslag neemt vanwege de 
zorgvuldigheid die in acht moest worden genomen, dat het niet lukt om hier 
binnen vier weken op te antwoorden en ik hiervoor twee weken extra nodig zou 
hebben. De uiterlijke beslisdatum is daarmee 22 augustus 2022 geworden. Onze 
excuses dat het besluit langer op zich heeft laten wachten. 

Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) het verzoek 
ingediend. 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo) . 

Inventarisatie documenten 
Er zijn 39 documenten aangetroffen 
Op basis van uw verzoek zijn er 39 documenten aangetroffen . Deze documenten 
betreffen vragen die er zijn gesteld over het vervoer van dierlijke meststoffen en 
overige organische meststoffen. Er zij n geen documenten aangetroffen over 
geldende beleidsregels hierover. 

Zienswijzen 
De belanghebbenden zijn gevraagd om een zienswij ze. De belanghebbenden 
hebben afgezien van het indienen van een zienswijze. 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 

catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 
www.nvwa.nl 

Contactper soon 

-@□vwanl 
~ 
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Besluit 
Ik heb besloten de documenten 4, 11, 14, 18 en 39 geheel openbaar te maken. 
Wat betreft de overige documenten, heb ik besloten om deze gedeeltelijk 
openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
Overwegingen van dit besluit en de bijgevoegde inventarisatielijst.  
 
Overwegingen 
 
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 
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. Dat 
vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
 
Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit inspectie, controle of toezicht door 
bestuursorganen belemmert en dit belang zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. Dit is het geval als de uitkomsten van de inspectie, controle of het 
toezicht veel samenhangt met informatie over de gebruikte methoden en 
technieken of de effectiviteit belemmert.  
 
Ik vind dit belang in dit geval zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid, 
omdat in het document informatie staat die afkomstig is van burgers, organisaties 
en ondernemers die meldingen hebben gedaan bij de meldkamer van de NVWA. 
Om inspectie, controle en toezicht, gericht op het vaststellen van dierenwelzijn, 
doeltreffend te laten geschieden maken handhavers op het terrein van 
dierenwelzijn gebruik van meldingen van burgers. Deze meldingen worden in de 
ambtelijke dienst uitgewisseld om controleplaatsen en tijden te programmeren. Te 
verwachten is dat deze meldingen niet meer door de burger gedaan worden 
wanneer de hierop betrekking hebbende documenten voor een ieder ter inzage 
zouden zijn. Het systeem van melden door burgers zou niet meer doeltreffend zijn 
voor de inspectie, controle en toezicht gericht op het terrein van dierenwelzijn. Die 
informatie wordt om die reden niet openbaar gemaakt en is onleesbaar gemaakt. 
 
Openbaarmaking en plaatsing op internet 
Het document dat (gedeeltelijk) openbaar wordt, zal samen met deze brief digitaal 
aan u worden toegezonden. Tevens zal dit besluit op www.rijksoverheid.nl 
gepubliceerd worden. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbende(n). 
 
Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met de heer R. Rahim via wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer 
informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl 
 
 
 
 
 
 



Hoogachtend, 

De Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze, 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen. 
Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
 
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

@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. 
 
Noem in het bezwaarschrift: 
•          uw naam en adres; 
•          de datum; 
•          het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 
•          geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien 
en een kopie van deze beschikking mee te sturen.  
 
Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het 
bezwaarschrift te zorgen. 
 
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. 
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Algemene info bij nummer 917027.00 

Meldmanier Meldformulier (internet) Melddatum donderdag 28 januari 2021 20:41 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

woensdag 3 februari 202117:13-
graag std antw voor adviesvragen sturen 

dinsdag 2 februari 2021 22:58 

dinsdag 2 februari 202110:21 

Gevraagde/genomen acties: 

: omgezet. 

: Vraag voor dierlijke bijproducten. 

Nr. Datum / Omschrijving Toelichting Aangemaakt Aangemaakt 
tijd door.Roepnaam door.Achternaam 

1 28-01 2044 Gestelde vraag Beste collega's, ■ -
Graag uw reactie ter verzending. 

2 02-02 1314 Actie gevraagd Vraag voor dierlijke bijproducten. - -
Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 

Aanwezige documenten 

Datum / tijd 

28-01-2021 

28-01-2021 

04-02-2021 

Naam 

Vraag_ VS_ 112836482cnXfe3nSf .pdf 

Vraag mail 

antwoordmail 



1



Van: Yragenformuliec websjte 
Aan: NVWA Klaotcontactceotwm 
Onderwerp: 917027.00 28-01-2021 - Ingestuurde vraag aan de NWJA (referentie 134630) 

Datum: donderdag 28 j anuari 202117:21:04 
Bij lagen: chk boxed png 

chk boxed checked oog 
J J283SJ9 1718706 Çat 3 sticker - .Jm 

Titel __ Een vraag stellen aan de NVWA 

Naam NVWA-vragen-Vl 

Actie Ingevuld formulier 

Kenmerk 11283519 

Volgnummer 134630 

Status Gereed 

Aangemaakt 28-01-202117:20:59 

Open formu lier I Open/bewerk invoer I Verwijder invoer 

Een vraag stellen aan de NVWA 

il Bedrijf 
Bedrijfsnaam : 
KvK nummer : 

il Persoonsgegevens 
Voorletter( s), tussenvoegsel en achternaam : 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam : 
Land : Nederland 
Telefoon : 
Telefoon I NT: 
E-mailadres: 

il Import/ Export: 
Import/ Export : 
Gebruiksdoel : 
Product : 
Land bestemming : 
Land herkomst: 

il Inspectie 
Datum : 
Inspecteur: 

il Erkenning 
Erkenningsnummer: 

il Factuur 
Factuurnummer/ registratienummer: 
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il Hygiëne/ HACCP 
Gebruikte code/ plan : 

il Onderwijs 
Onderwijsinstelling : 

il Evenement 
Omschrijving: 
Datum : 
Onderwerp: 
Specialisatie : 

il Aantal Formulieren 
Aantal formulieren : 

Vraag of vragen 
Goedemiddag, 

2 

Vanu it - (producent van compost) kregen wij de vraag om onze t ransportcombinaties 
te voorzien van stickers met daarop categorie 3. Deze stickers hebben wij al en daarop 
hebben wij CAT 3 staan met daarbij 'niet voor menselijke consumptie' in meerdere talen. 
Zie de bij lage. Is dit voldoende of moeten wij nog meer op deze sticker vermelden. Ter 
verduidelijking, het gaat om het transport van compost ( = een organische meststof) . 

Met vriendelij ke groeten, 



Van: Yragenformuliec websjte 
Aan: NVWA Klaotcontactceotwm 
Onderwerp: 923744.00 23-02-2021 - Ingestuurde vraag aan de NWJA (referentie 135890) 
Datum: dinsdag 23 februari 202115:50:18 
Bijlagen: chk boxed png 

chk boxed checked oog 

Titel __ Een vraag stellen aan de NVWA 

Naam NVWA-vragen-Vl 

Actie Ingevuld formulier 

Kenmerk 11313754 

Volgnummer 135890 

Status Gereed 

Aangemaakt 23-02-2021 15:50: 14 

Open formu lier I Open/bewerk invoer I Verwijder invoer 

Een vraag stellen aan de NVWA 

il Bedrijf 
Bedrijfsnaam : 
KvK nummer : 

il Persoonsgegevens 
Voorletter( s), tussenvoegsel en achternaam : 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam : -
Land : 
Telefoon : 
Telefoon I NT: 
E-mailadres: 

il Import/Export: 
Import/ Export : 
Gebru iksdoel : 
Product : 
Land bestemming : 
Land herkomst : 

il Inspectie 
Datum : 
Inspecteur: 

il Erkenning 
Erkenningsnummer: 

il Factuur 
Factuurnummer/ registratienummer: 

il Hygiëne/ HACCP 
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Gebruikte code/ plan : 

il Onderwijs 
Onderwijsinstelling : 

iJ Evenement 
Omschrij ving: 
Datum : 
Onderwerp : 
Specialisatie : 

il Aantal Formulieren 
Aantal formulieren : 

Vraag of vragen 
Voertuigen die GFT-compost vervoeren moeten bordj e erop hebben met "Cat 3. 
Organische meststoffen of bodemverbeteraars, landbouwhuisdieren niet laten grazen en 
gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik." 

Ik heb over deze "ident ificat ie" de volgende vragen : 
1. Deze plicht ook voor particu lieren die een aanhanger compost komen halen? 
2. Geldt deze plicht ook voor hoven iers die een beperkte hoeveelheid compost ( 1.000 tot 
3.000 kg) komen halen? 
3. Geldt deze plicht ook voor strooikar, waarmee loonwerker / boer compost op het land 
uit strooit? 
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923744 Antwoord vervoer GFT transport. 

Geachte, 

Er zijn geen uitzonderingen in de situaties zoals beschreven. 

De tekst hier onderstaand is een verplichting:  

Bijlage VIII van de Vo 142/2011 zie HOOFDSTUK II, IDENTIFICATIE punt 2 onder b xi) zegt: 

“voor organische meststoffen en bodemverbeteraars: „Organische meststoffen of 
bodemverbeteraars – landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer 
gebruiken binnen 21 dagen na gebruik”; 

Voor deze tekst geld de volgende uitzondering voor het gebruik voor de eind gebruiker: (zie 
hiervoor onder punt 2 c) 

c) Het onder b) xi) bedoelde etiket is echter niet vereist voor de volgende organische meststoffen
en bodemverbeteraars:
i) in voorverpakte verpakkingen met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor
gebruik door de eindgebruiker, of
ii) in bigbags met een maximumgewicht van 1 000 kg, mits:
— zij zijn toegestaan door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de organische meststof of 
bodemverbeteraar op het land zal worden uitgereden;  
— op die bigbags is aangegeven dat zij niet mogen worden gebruikt op land waartoe 
landbouwhuisdieren toegang hebben. 

Praktisch gezien zal er waarschijnlijk niet gehandhaafd worden als een eindgebruiker een 
aanhangwagentje compost komt halen.  
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Algemene info bij nummer 9237 44.00 

Meldmanier Meldformulier (internet) Melddatum dinsdag 23 februari 202118:59 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

• Mobiel 
E-mail 
Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

donderdag 4 maart 202116:04- : 
Omgezet naar HH-DBP. 

woensdag 3 maart 202115:12--: 
Deze vraag doorzetten naar di~ n 
woensdag 3 maart 202114:57 __ :_ en- op de hoogte gesteld en TO-in. 

Gevraagde/genomen acties: 

Nr. Datum / Omschrijving Toelichting Aangemaakt Aangemaakt 
tijd door.Roepnaam door.Achternaam 

1 23-02 1903 Gestelde vraag ■ -Beste collega's, 
Graag uw reactie ter verzending. 

2 04-03 1317 Actie gevraagd 

3 14-04 1023 Antwoord 

woensdaçi 3 maart 202115:12 

!!!!:doorzetten naar 
dierlijke bijproducten 

-
woensdag 14 april 202110:22. ■ 
- : Vraag beantwoord. ri:
~ document. 

Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 

Aanwezige documenten 

Datum / tijd 

23-02-2021 

23-02-2021 

14-04-2021 

15-04-2021 

Naam 

Vraag_ VS_ 11313950VE5kqhwK CT. pdf 

Vraag mail 

Antwoord 

antwoordmail 

-
■ 
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Van:
Aan:NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp:925822.00 Categorie 2 Verwerkte mest stickers
Datum:donderdag 4 maart 2021 13:49:05
Bijlagen:image.png

Outlook-1496221582.png

Geachte heer, mevrouw,

Wij ontvangen veel aanvragen van klanten voor Categorie 2 stickers met daarop Verwerkte mest.
Standaard hebben wij alleen de stickers met de tekst Niet voor dierlijke consumptie.

Nu willen wij de Mest stickers ook opnemen in ons assortiment maar ik wil graag weten wat de
officiele afbeelding is omdat we nogal wat verschillende teksten hebben ontvangen van klanten.
In het voorbeeld een sticker waarvan ik denk dat het de juiste is.

Wij horen het graag zsm.

Met vriendelijke groeten,
 

 

 

 
072

Volg ons nu ook op Facebook!
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Algemene info bij nummer 925822.00 

Meldmanier Email Melddatum donderdag 4 maart 202115:04 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

maandag 22 maart 2021 23:35- : 
Antwoordmail verstuurd vanuit ~ 

maandag 22 maart 202110:00- : 
graag het std. antw. op adviesvragen sturen 

dinsdag 16 maart 2021 09:48- : 
Categorie 2 stickers met daar~ e mest, is mi voor industrie . 
Doorzetten bij Industrie 

Gevraagde/genomen acties: 

Nr. Datum / Omschrijving Toelichting Aangemaakt Aangemaakt 
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tijd door.Roepnaam door.Achternaam 

1 04-03 1508 Gestelde vraag Beste collega's, 

Graag ontvangen wij uw advies ter 
verzending. 

■ -
Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 

Aanwezige documenten 

Datum / tijd 

04-03-2021 

04-03-2021 

22-03-2021 

Naam 

Vraag_ VS_ 11323356VGfvAEjchX.pdf 

Vraag mail 

Antwoordmail 
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Van: nVWA pb KCD erkenningen
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 928475.00 FW: KO RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN

DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: woensdag 17 maart 2021 14:56:42
Bijlagen: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN

ANDERE LIDSTAAT.msg
image001.png

Beste collega,
 
Ik heb e.e.a. afgestemd. Zie bijgaande informatie die doorgezet kan worden naar aanvrager. Er
is een speciale aanvraagoptie voor particulieren en buitenlandse bedrijven (zie onder). Hierdoor
hoeft er geen aanvraag middels eHerkenning te worden gedaan.
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Medewerker behandelen en verwerken 
............................................................
Directie Handhaven / Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantbestand & verleningenbeheer
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 l 3511 GG l Utrecht
Postbus 43006 l 3540 AA l Utrecht
............................................................

@vwa.nl
www.nvwa.nl
Mijn werkdagen zijn : di, wo en do
 
 
 

Intracommunautair handelsverkeer DBP:
aanvragen toestemming

Heeft u toestemming nodig van de NVWA voor het naar Nederland
brengen van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten?

Vraag toestemming aan
(voor Nederlandse bedrijven)

Vraag toestemming aan
(voor particulieren en buitenlandse bedrijven)
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Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Vul de gegevens van het aanvragende en het verzendende bedrijf
in.
Geef aan om welk materiaal of product het gaat en tot welke
categorie (1 of 2) dit behoort.
Selecteer het gebruik waarvoor het materiaal of product bestemd
is.
Gaat het om niet-verwerkte mest (categorie 2-materiaal) van
andere diersoorten dan pluimvee en paardachtigen, bestemd voor
uitrijden op het land? Dan is naast toestemming van de NVWA ook
toestemming nodig van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
verzending. Maak een PDF-bestand van de buitenlandse
toestemming en upload deze in het aanvraagformulier.
Vul de gegevens in van het bedrijf waarvandaan het materiaal of
product afkomstig is. Alleen voor kadavers bestemd voor crematie
volstaat het opgeven van de lidstaat van herkomst.
Vul de gegevens in van het bedrijf dat de eindbestemming is van
het materiaal of product.
Gaat het materiaal of product (voor zover toegestaan) eerst tijdelijk
naar een opslagbedrijf? Vul dan ook van dat bedrijf de gegevens in.
Vul de voor ondertekening benodigde gegevens in. Let goed op dat
u het juiste e-mailadres invult. De NVWA stuurt de
ontvangstbevestiging en het besluit naar het opgegeven e-
mailadres.
Druk op 'Verzenden'.

Toelichting op het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is gebaseerd op het model uit bijlage XVI,
hoofdstuk III, afdeling 10 van Verordening (EU) nr. 142/2011.
Op diverse plaatsen in het formulier kunt u meer uitleg krijgen over
wat u moet of kunt invullen. Beweeg daarvoor de muis over de
rode tekst 'INFO' of klik daarop.
Het formulier staat niet toe dat u voor verschillende materialen of
producten en/of categorieën tegelijkertijd toestemming aanvraagt.
U kunt soms wel meer dan één herkomst- en/of
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bestemmingsbedrijven opgeven. Dit is afhankelijk van het materiaal
of product en de gebruiksbestemming.
Met het aanvraagformulier kunt u een eerder verleende
toestemming ook intrekken.

Toelichting op de procedure

Na elektronische verzending van het aanvraagformulier ontvangt u
een automatische e-mail ter bevestiging. Bewaar deze e-mail goed.
De e-mail bevat een PDF-bestand met de door u ingevulde
gegevens en het referentienummer van de aanvraag. Ook de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt dit
bestand.
Na ontvangst van uw aanvraag heeft de NVWA twintig
kalenderdagen om te besluiten of de zending waarop uw aanvraag
betrekking heeft wordt aanvaard, onder voorwaarden wordt
aanvaard of wordt geweigerd.
U ontvangt dit besluit per e-mail in de vorm van een PDF-bestand.
Het referentienummer van het besluit correspondeert met dat van
uw aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van
verzending ontvangt het besluit.
Een besluit tot aanvaarding heeft een beperkte geldigheid. Heeft u
toestemming aangevraagd voor een bepaalde hoeveelheid
materiaal? Dan geldt het besluit voor die hoeveelheid. Heeft u geen
hoeveelheid opgegeven in het aanvraagformulier? Dan is het
besluit meestal twee jaar geldig. Gaat het om niet-verwerkte mest
bestemd voor uitrijden op het land? Dan is de geldigheid beperkt
tot een jaar.

Goed om te weten

Aan het verlenen van toestemming voor intracommunautair
handelsverkeer in dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide
producten zijn kosten verbonden.
Toestemming wordt alleen gegeven aan bedrijven die beschikken
over de benodigde registratie, erkenning of toestemming op grond
van de Verordening dierlijke bijproducten. Meer hierover leest u op
de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen

8



toestemming.
U kunt nog geen toestemming aanvragen voor het naar Nederland
brengen van vismeel en visolie (verkregen uit categorie 3-
materiaal) die bestemd is voor gebruik in diervoeder, maar eerst
ontgift moet worden. De NVWA kan daarvoor namelijk nog geen
toestemming geven. Op de pagina Intracommunautair
handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming leest u waarom.
Er is geen toestemming nodig voor het naar Nederland brengen
van verwerkte mest uit andere EU-lidstaten.
Verwar de toestemming niet met de TRACES-melding die voor
verzending van sommige dierlijke bijproducten en daarvan
afgeleide producten nodig is.
Heeft u de toestemming geregeld en wordt de partij verzonden?
Dan moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending
een Traces-melding doen als het een om een product gaat
waarvoor dat verplicht is.

Zie ook

Intracommunautair handelsverkeer DBP: toestemming nodig?

Intracommunautair handelsverkeer DBP: uitzonderingen toestemmingsplicht

Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming
 
 

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 07:41
Aan: nVWA pb KCD erkenningen @nvwa.nl>
Onderwerp: KO RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR
VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Beste collega’s,
 
Zie bijlage voor de oorspronkelijke vraagmail.
 
Met vriendelijke groet,
 

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T 
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@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl
 

Van: nVWA pb KCD erkenningen < @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 07:40
Aan: NVWA Klantcontactcentrum < @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Goedemorgen,
 
Kunnen jullie misschien de aanvraag die bij de oorspronkelijke vraag (15 maart) was
toegevoegd bijvoegen? Dan kunnen wij zien om wat voor aanvraag het gaat. Dank vast!
 
Met vriendelijke groet,

Medewerker behandelen en verwerken 
............................................................
Directie Handhaven / Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantbestand & verleningenbeheer
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 l 3511 GG l Utrecht
Postbus 43006 l 3540 AA l Utrecht
............................................................

@vwa.nl
www.nvwa.nl
Mijn werkdagen zijn : di, wo en do
 
 
 
 
 

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 23:36
Aan: nVWA pb KCD erkenningen @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Beste collega’s,
 
Is er voor een Belgisch bedrijf dat niet in geschreven staat bij KVK, maar wel een
klantnummer heeft bij de NVWA een mogelijkheid om zicht te registreren voor mest
transport?
Zie email hieronder.
 
Met vriendelijke groet,
 

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T (
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@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl
 

Van:  < > 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Geachte,
 
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
 
Dank bij voorbaat.
 
Met Oprechte Hoogachting.

 

Van: NVWA Klantcontactcentrum < @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan:  >
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Geachte mevrouw 
 
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
 
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl 
 
Deze e-mail is automatisch ondertekend.
 

Van:  < > 
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum < @nvwa.nl>
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Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Geachte Mevrouw,
 
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma,  op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
 
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
 
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
 
Met Oprechte Hoogachting.

 
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: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD.

NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: dinsdag 16 maart 2021 11:27:10

Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan:  
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw ,
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze webpagina
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van:  < > 
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

9
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Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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.

9



Algemene info bij nummer  928475.00 
 
Meldmanier Email        Melddatum dinsdag 16 maart 2021 23:31 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 
 
 
mevrouw  
 
  
Telef.  
Mobiel  
E-mail  
Gegevens bedrijf 
 
 
 
  
 
 
Toelichting: 
  
woensdag 17 maart 2021 18:35 :  
Reactiemail Erkenningen met 'te versturen' antwoord voor de klant. 
Antwoordmail verzonden, vraag gereed. 
 
woensdag 17 maart 2021 08:09 :  
Reactie erkenningen gekregen, graag nog even laten staan tot verdere reactie. Reactie gekoppeld. 
 
dinsdag 16 maart 2021 23:38 : Iav reactie erkenningen. 
Afhankelijk van het antwoord van erkenningen anders nog even uitzetten naar dwz-mest. Wat moet een Belgisch 
bedrijf regelen om in Nederland mest te mogen uit rijden? 
 
Gevraagde/genomen acties: 
 
 
 
Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 
 
 
 
Aanwezige documenten 
 
Datum / tijd Naam 
16-03-2021 Vraag_V5_11338104AWgprkFeEK.pdf 
16-03-2021 Email 
16-03-2021 Email klant 
16-03-2021 Doorgestuurde email 
17-03-2021 Mail van erkenningen 
17-03-2021 Reactie erkenningen 
17-03-2021 Reactiemail Erkenningen 
17-03-2021 Antwoordmail 
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930021 Antwoord Cat 3 transport 

Geachte, 

Voor organische meststoffen categorie 3 is de sticker die u online wilt bestellen voldoende voor 
zover het transport binnen Nederland betreft. Voor andere landen geldt dat ze kunnen eisen dat de 
tekst (ook) in de taal van het betreffende land opgesteld is. 

11



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Dat um: 
Bijlagen: 

Goedemiddag, 

930021.00 Cat 3 transport 
woensdag 24 maart 202112:24:09 

IMG-20210n+WAoop i00 
IMG-20210n+WAooos i00 

Net telefonisch contact gehad over compost transport onder cat. 3 
De eerste foto is de sticker die de chauffem gekregen heeft op het laadadres. 
De tweede foto is een sticker die ik online zou kunnen bestellen. 

12 

Graag hoor ik of die 2de sticker goed is dan kunnen wij deze bestellen zodat de auto's hem 
in de toekomst bij zich hebben. 

Met vriendelijke groet 

ID 

l lil l 

Outlook voor Android downloaden 



Algemene info bij nummer 930021.00 

Meldmanier Email Melddatum woensdag 24 maart 202115:01 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

!!!!!1-
Telef. 
Mobiel 

13 

E-mail - ----------------------
Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

zaterdag 5 juni 2021 07:44--: 
Antwoordmail verzonden g~ gesloten 

woensdag 26 mei 2021 18:33 
omgezet en TO in gedaan 

woensdag 26 mei 2021 13:33- : 
vraag gaat over Cat 3 transpo~ B, doorzetten bij industrie DPB 

dinsdag 25 mei 202115:59 
was ingevuld. Graag vraag 

: vraag is blijven hangen, omdat domein niet goed 

Gevraagde/genomen acties: 

Nr. Datum / Omschrijving Toelichting Aangemaakt Aangemaakt 
tijd door.Roepnaam door.Achternaam 

1 04-06 1219 Antwoord vriidag 4 juni 202112:19- ■ ■ 

- ~ beantwoord. Zie geüpload 
bestand 

Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 

Aanwezige documenten 

Datum / tijd 

24-03-2021 

24-03-2021 

Datum / tijd 

04-06-2021 

Naam 

Vraag_ VS_ 11346336dsWqqkUwFC.pdf 

Vraag mail 

Omschrijving 

Antwoord 



05-06-2021 Antwoordmail 
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966226 Antwoord vraag over geleidebiljetten. 

Geachte, 

Uit uw vraag meen ik te begrijpen dat het gaat om binnenlandse verkeer/transport vanuit 
slachthuizen.  

Hiervoor hebben wij geen specifieke handleiding. Wel is er een uitleg op de NVWA site over de 
eisen voor dierlijke bijproducten m.b.t. handelsdocumentatie.  

Er staat daarin niet per stroom producten uitgewerkt wat in zo’n document moet, maar in het 
algemeen: Verplicht handelsdocument: wat erin moet staan | Vervoer dierlijke bijproducten | NVWA 

Mocht u er niet uitkomen dan kunt u de betreffende inspecteur die bij u toezicht houdt altijd 
benaderen voor nalevingshulp. De inspecteurs kunnen per productstroom en per situatie een goede 
inschatting maken hoe een document het best ingevuld kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

14

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vervoer-dierlijke-bijproducten/verplicht-handelsdocument-wat-erin-moet-staan


Van: Yragenformuliec websjte 
Aan: NVWA Klaotcontactceotwm 
Onderwerp: 966226.00 25-08-2021 - I ngestuurde vraag aan de NWJA (referentie 141876) 

Datum: woensdag 25 augustus 202114:13:27 
Bij lagen: chk boxed png 

chk boxed checked oog 

Titel __ Een vraag stellen aan de NVWA 

Naam NVWA-vragen-Vl 

Actie Ingevuld formulier 

Kenmerk 11494202 

Volgnummer 141876 

Status Gereed 

Aangemaakt 25-08-2021 14: 13:23 

Open formu lier I Open/bewerk invoer I Verwijder 
invoer 

Een vraag stellen aan de NVWA 

lil Bedrijf 
Bedrij fsnaam : 
KvK nummer: 

lil Persoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam : Mevr.
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam : 
Land : 
Telefoon : 
Telefoon I NT : 
E-mailadres: 

lil Import/ Export: 
Import/ Export : Export 
Gebruiksdoel : Geleidebi ljetten bij transport van o.a. Cat.3 materiaal 
Product: mest, digestaat, co-producten, GFT 
Land bestemming : e 
Land herkomst: 

lil Inspectie 
Datum : 
Inspecteur: 

lil Erkenning 
Erkenningsnummer: 

lil Factuur 
Factuurnummer/ registratienummer: 

lil 

15 



Hygiëne/ HACCP 
Gebruikte code/ plan : 

lil Onderwijs 
Onderwijsinstelling : 

liJ Evenement 
Omschrijving: 
Datum : 
Onderwerp: 

15 

Specialisatie : 

lil Aantal Formulieren 
Aantal formulieren : 

Vraag of vragen 
Het is belangrij k voor dat geleidebiljetten van vrachttransporten 
kloppen. Hierover krij gen we nu en dan vragen van klanten (hoofdzakelij k 
eigenaren van vergist ings- en/ of composteringsinstallat ies). Bij ons bestaat 
soms twijfel over hoe deze ingevuld moeten worden (met name in geval van 
Cat.3 materiaal) . Graag wi llen we beter weten hoe dit dient te gebeuren. 
Heeft u informatie/ een document voor ons die/ dat houvast geeft voor het 
correct invullen van geleidebilj etten? 



Algemene info bij nummer  966226.00 
 
Meldmanier Meldformulier (internet)        Melddatum woensdag 25 augustus 2021 19:46 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 
 
 
mevrouw  
 
  
Telef.  
Mobiel  
E-mail  
Gegevens bedrijf 
 
 
 
  
 
 
Toelichting: 
  
donderdag 23 september 2021 19:56 :  
Antwoordmail gestuurd, vraag gereed. 
 
donderdag 2 september 2021 01:10 :  
Omgezet industrie en to in 
 
woensdag 1 september 2021 13:07 :  
Uit de reactie van RVO lees ik dat gaat over het invullen van geleidebiljetten van vrachttransporten voor Cat. 3-
materiaal (Dierlijke bijproducten) 
Uitzetten bij industrie, dierlijke bijproducten  
 
dinsdag 31 augustus 2021 22:23 :  
Vraag teruggekregen van RVO, ze geven aan niks te kunnen betekenen, wat nu? 
 
zaterdag 28 augustus 2021 00:22 :  
mail naar RVO en melder. 
 
vrijdag 27 augustus 2021 12:49 :  
Retour KCC. Deze vraag doorzetten naar RVO. Dit is voorlichting. 
 
donderdag 26 augustus 2021 15:24 :  
Voorgelegd aan Peter To -in gezet 
 
woensdag 25 augustus 2021 19:55 :  
Vraag TMV in gezet. 
 
donderdag 26 augustus 2021 17:09 :  
Deze vraag doorzetten naar RVO. Dit is voorlichting. 
 
Gevraagde/genomen acties: 
 

Nr. Datum / 
tijd 

Omschrijving Toelichting Aangemaakt 
door.Roepnaam 

Aangemaakt 
door.Achternaam 

1 25-08 1955 Gestelde vraag Beste collega, 
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Heeft u een verzendklaar antwoord 
op de vraag in gekoppelde email? 
 
BVD 

2 27-08 1249 Doorverwezen 
naar DR/LNV loket 

Deze vraag doorzetten naar RVO. 
Dit is voorlichting. 

  

3 01-09 1314 Overige Uit de reactie van RVO lees ik dat 
gaat over het invullen van 
geleidebiljetten van 
vrachttransporten voor Cat. 3-
materiaal (Dierlijke bijproducten) 
Uitzetten bij industrie, dierlijke 
bijproducten 

  

4 23-09 1510 Antwoord Vraag beantwoord. Zie geüpload 
document. 

  

 
Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 
 
 
 
Aanwezige documenten 
 
Datum / tijd Naam 
25-08-2021 vraag_v5_11494392xdua3fbdzt.pdf 
 
Datum / tijd Omschrijving 
25-08-2021 Vraagmail 
28-08-2021 Mail naar RVO en melder 
31-08-2021 antwoord RVO 
23-09-2021 Antwoord 
23-09-2021 Antwoordmail 
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Van: Yragenformuliec websjte 
Aan: NVWA Klaotcontactceotwm 
Onderwerp: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 142325) 
Dat um: maandag 13 september 2021 17:37:54 
Bij lagen: chk boxed png 

chk boxed checked oog 

Titel __ Een vraag stellen aan de NVWA 

Naam NVWA-vragen-Vl 

Actie Ingevuld formulier 

Kenmerk 11513550 

Volgnummer 142325 

Status Gereed 

Aangemaakt 13-09-202117:37:49 

Open formu lier I Open/bewerk invoer I Verwijder 
invoer 

Een vraag stellen aan de NVWA 

lil Bedrijf 
Bedrij fsnaam : 
KvK nummer : 

lil Persoonsgegevens 
Voorletter(s), t ussenvoegsel en achternaam : Mevr.
St raatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam : 
Land : 
Telefoon: 
Telefoon I NT: 
E-mailadres: 

lil Import/ Export: 
Import/ Export : 
Gebruiksdoel : 
Product : 
Land bestemming : 
Land herkomst: 

lil Inspectie 
Datum: 
Inspecteur : 

lil Erkenning 
Erkenningsnummer: 

lil Factuur 
Factuurnummer/ registratienummer: 

lil 
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Hygiëne/ HACCP 
Gebruikte code/ plan : 

lil Onderwijs 
Onderwijsinstelling : 

liJ Evenement 
Omschrijving: 
Datum : 
Onderwerp: 
Specialisatie : 

lil Aantal Formulieren 
Aantal formulieren : 

Vraag of vragen 

17 

Ik heb een vraag betreffende registratie voor een buitenlands bedrij f . 
Registratie betreffende mest transport. Omdat het een buitenlands bedrijf 
betreft is een eherkenning registratie niet mogelijk en is registratie bij NVWA 
dus niet mogelijk. Ik heb het aanvraagformulier: Aanvraag om toestemming 
voor de verzending van dierlij ke bij producten en afgeleide producten naar 
een andere lidstaat, gevonden. I s dit voldoende voor een buitenlands bedrijf 
qua registratie. Het gaat om een bu iten lands bedrijf, maar het t ransport 
bedraagt niet alt ij d import en export. Er vind ook transport plaats binnen 
nederland. Hoe registreer ik een buitenlands bedrij f voor t ransport binnen 
nederland? 



969946.00 Antwoord vraag registratie vervoer van mest buitenlands bedrijf. 

Geachte, 

Dank voor uw mail. Excuses dat de beantwoording even op zich heeft laten wachten.  
U heeft de NVWA een vraag gesteld over registratie voor een buitenlands bedrijf. De registratie 
betreft mest transport. Uit uw vraag begrijp ik dat dit bedrijf de mest Nederland wil binnen 
brengen. Hiervoor heeft u een toestemming intracommunautair handelsverkeer dierlijke 
bijproducten nodig. Deze kan een buitenlands bedrijf ook aanvragen zonder e-herkenning via deze 
link: 

Vraag direct een erkenning, registratie of vergunning aan | Erkenningen, registraties en 
vergunningen | NVWA 

Daar vind u in de derde kolom ook de optie Aanvraagformulier intracommunautair handelsverkeer 
dierlijke bijproducten (zonder e-herkenning) 

Om de mest in Nederland te mogen vervoeren moet zich bij de RVO registreren. Dit kan via de 
link: 

Hoe registreren intermediair | RVO.nl | Rijksdienst 

Met vriendelijke groet, 
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https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/vraag-direct-een-erkenning-registratie-of-vergunning-aan
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/uw-intermediaire-bedrijf/hoe-registreren-intermediair


Algemene info bij nummer 969946.00 

Meldmanier Meldformulier (internet) Melddatum maandag 13 september 2021 20:49 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

mevrouw-

Telef. 
Mobiel 
E-mail 
Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

maandag 6 december 2021 23:34--: 
Antwoordmail verstuurd en gekop~ eed. 

dinsdag 30 november 202113:04----: 
Vraag retour KCC, domein aanpa~ cten, daarna weer TMV in. 

dinsdag 16 november 202114:12 
Opnieuw mail naar 
Vraag TO in. 

donderdag 7 oktober 202112:43 

Opnieuw mail naar met verzoek om naar vraag te kijken. 

donderdag 16 september 202110:29 

Mail naar 

woensdag 15 september 202110:21 

Betreft vr~ egistratie van een buitenlands bedrijf wat ook binnen NL mest wil transporteren. 
Mail naar- en-
Vraag TO m. 

woensdag 15 september 202111 :37- : 

Jan, het antwoord is 2-ledig. 
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Om mest te mo en vervoeren in Nederland moet de intermediair zowel bij NVWA geregistreerd staan, dat loopt 
via Dbp-> 
En bij RVO voor e , zie site RVO Hoe registreren intermediair I RVO.nl I Rijksdienst 



 
Gevraagde/genomen acties: 
 

Nr. Datum / 
tijd 

Omschrijving Toelichting Aangemaakt 
door.Roepnaam 

Aangemaakt 
door.Achternaam 

1 13-09 2053 Gestelde vraag niet zeker of ik hier de vraag juist 
uitzet. anders zien we hem graag 
terug 

  

2 06-12 1315 Antwoord Vraag beantwoord. Zie geüpload 
document. 

  

 
Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 
 
 
 
Aanwezige documenten 
 
Datum / tijd Naam 
13-09-2021 vraag_v5_11513613fjgcgdiuez.pdf 
 
Datum / tijd Omschrijving 
13-09-2021 vraagmail 
16-09-2021 Bestand antwoord  
06-12-2021 Antwoord 
06-12-2021 Antwoordmail 
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Van: @nvwa.nl
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 1007172.00 Een vraag stellen aan de NVWA NVWA-0067986
Datum: dinsdag 22 maart 2022 10:41:04
Bijlagen: Samenvatting_NVWA-0067986.pdf

Uw gegevens
Bent u Andere rol
Achternaam
Voorletter(s)
Voornaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Land

 
Uw vraag
Datum inspectie 01-01-2022
Naam inspecteur Niet van toepassing
Uw vraag Geachte heer/mevrouw,

Mest geldt als een afvalstof (Categorie 2).
De regelgeving voor het vervoer van mest is onder andere geregeld in de
Meststoffenwet, Uitvoeringsbesluit Msw en Uitvoeringsregeling Msw. 
Welke eisen worden er vanuit de EU-Verordening dierlijke bijproducten
gesteld aan het vervoer en de gebruikte vervoermiddelen als het gaat over het
vervoer van deze meststoffen. 
Ik kan mij voorstellen dat er eisen worden gesteld aan een mogelijke
verplichte reiniging van de gebruikte vervoermiddelen om vervuiling naar
andere producten te voorkomen.

Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen van
drijfmest?
Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen die
uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van vaste mest?
Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen die niet
uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van vaste mest?

Met vriendelijke groet,
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Pagina 1 van 2

Samenvatting
Een vraag stellen aan de NVWA met referentienummer: NVWA-0067986

 

Uw gegevens

Bent u Andere rol

Achternaam

Voorletter(s)

Voornaam

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Land

 

Uw vraag

Datum inspectie 01-01-2022

Naam inspecteur Niet van toepassing

Uw vraag Geachte heer/mevrouw,

Mest geldt als een afvalstof (Categorie 2).
De regelgeving voor het vervoer van mest is onder andere geregeld in de 
Meststoffenwet, Uitvoeringsbesluit Msw en Uitvoeringsregeling Msw. 
Welke eisen worden er vanuit de EU-Verordening dierlijke bijproducten 
gesteld aan het vervoer en de gebruikte vervoermiddelen als het gaat over 
het vervoer van deze meststoffen. 
Ik kan mij voorstellen dat er eisen worden gesteld aan een mogelijke 
verplichte reiniging van de gebruikte vervoermiddelen om vervuiling naar 
andere producten te voorkomen.
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Pagina 2 van 2

Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen van 
drijfmest?
Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen die 
uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van vaste mest?
Bestaan er hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen die niet 
uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van vaste mest?

Met vriendelijke groet,

21
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Algemene info bij nummer 1007172.00 

Meldmanier Meldformulier (internet) Melddatum dinsdag 22 maart 2022 19:40 
Gegevens klager (Mag naam klager genoemd worden: Zie ingevuld formulier) 

Gegevens bedrijf 

Toelichting: 

Zie reactie 29-4-2022- . Onder tabblad acties/details - acties. 

De vraag graag doorzetten naar 
verzonden. 

van "dierlijke bijproducten". Wij hebben de vraag ook al per mail 

Gevraagde/genomen acties: 

Nr. Datum / Omschrijving Toelichting 
tijd 

1 23-03 1053 Gestelde vraag Goedemorgen, 

Graag een verzendklaar antwoord. 
Alvast bedankt! 

Aangemaakt Aangemaakt 
door.Roepnaam door.Achternaam - -

2 29-04 0923 Antwoord De vraaçi çiraaçi doorzetten naar -
--van "dierlijke 
~ ij hebben de vraag 

■ 
ook al per mail verzonden. 

Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 

Aanwezige documenten 

Datum / tijd 

23-03-2022 

Datum / tijd 

22-03-2022 

Naam 

vraag_ v5_ 11723846hbvsan4wjh.pdf 

Omschrijving 

Email 
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Van: info
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: Betr: RE: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 141876) [MEST-22469]
Datum: dinsdag 31 augustus 2021 16:40:29

Hallo,

Onderstaand is gestuurd naar RVO maar wij kunnen niets betekenen voor de relatie. Het
gaat over het invullen van geleidebiljetten van vrachttransporten voor Cat. 3-materiaal
(Dierlijke bijproducten).

Met vriendelijke groet,

NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> zei op 28-08-2021 00:21:

Geachte medewerker,

Wij hebben een vraag ontvangen die op het werkterrein ligt van de RVO.
Wij verzoeken u de behandeling ervan over te nemen.
Via dit bericht is de melder (CC) geïnformeerd over deze overdracht.

Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-
en-media/actuele-onderwerpen/corona

Met vriendelijke groet,

Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl

Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 14:13
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie
141876)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA
Naam NVWA-vragen-V1
Actie Ingevuld formulier
Kenmerk 11494202
Volgnummer 141876
Status Gereed
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Aangemaakt 25-08-2021 14:13:23
Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam:
KvK nummer:

Persoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Mevr. 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging:
Postcode en plaatsnaam:
Land:
Telefoon:
Telefoon INT:
E-mailadres: 

Import/Export: 
Import/Export: Export
Gebruiksdoel: Geleidebiljetten bij transport van o.a. Cat.3 materiaal
Product: mest, digestaat, co-producten, GFT
Land bestemming: e
Land herkomst:

Inspectie
Datum:
Inspecteur:

Erkenning
Erkenningsnummer:

Factuur
Factuurnummer/registratienummer:

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan:

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving:
Datum:
Onderwerp:
Specialisatie:

23
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[DJ 

Il] 

Il] 

[DJ 

[DJ 

[DJ 

[DJ 

[DJ 

[DJ 
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Aantal fonnulieren: 

Vraag of vragen 
Het is belangrijk voor dat geleidebiljetten van vrachttrnnsporten 
kloppen. Hierover krijgen we nu en dan vragen van klanten (hoofdzakelijk eigenaren 
van vergistings- en/of composteringsinstallaties) . Bij ons bestaat soms twij fel over hoe 
deze ingevuld moeten worden (met name in geval van Cat.3 materiaal). Graag willen we 
beter weten hoe dit dient te gebeuren. Heeft u info1matie/een document voor ons die/dat 
houvast geeft voor het co1Tect invullen van geleidebiljetten? 



Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: nVWA pb KCD erkenningen
Onderwerp: FW: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE

BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: dinsdag 16 maart 2021 23:36:22

Beste collega’s,
Is er voor een Belgisch bedrijf dat niet in geschreven staat bij KVK, maar wel een
klantnummer heeft bij de NVWA een mogelijkheid om zicht te registreren voor mest
transport?
Zie email hieronder.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T 
@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum < @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan:  
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw ,
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
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I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van:   
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: nVWA pb KCD erkenningen
Onderwerp: FW: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE

BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: dinsdag 16 maart 2021 23:36:22

Beste collega’s,
Is er voor een Belgisch bedrijf dat niet in geschreven staat bij KVK, maar wel een
klantnummer heeft bij de NVWA een mogelijkheid om zicht te registreren voor mest
transport?
Zie email hieronder.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T (0900) 03 88
@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum < @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan:  
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw 
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
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I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van:   
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: " "
Onderwerp: RE: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 141876)
Datum: donderdag 23 september 2021 19:56:21
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte mevrouw 
Uit uw vraag meen ik te begrijpen dat het gaat om binnenlandse verkeer/transport
vanuit slachthuizen.
Hiervoor hebben wij geen specifieke handleiding. Wel is er een uitleg op de NVWA site
over de eisen voor dierlijke bijproducten m.b.t. handelsdocumentatie.
Er staat daarin niet per stroom producten uitgewerkt wat in zo’n document moet, maar
in het algemeen: Verplicht handelsdocument: wat erin moet staan | Vervoer dierlijke
bijproducten | NVWA
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u de betreffende inspecteur die bij u toezicht houdt
altijd benaderen voor nalevingshulp. De inspecteurs kunnen per productstroom en per
situatie een goede inschatting maken hoe een document het best ingevuld kan worden.
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl> 
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 14:13
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 141876)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA

Naam NVWA-vragen-V1

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 11494202

Volgnummer 141876

Status Gereed

Aangemaakt 25-08-2021 14:13:23

Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 

JaPersoonsgegevens
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Mevr. 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam: 
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Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres: 

JaImport/Export: 
Import/Export: Export
Gebruiksdoel: Geleidebiljetten bij transport van o.a. Cat.3 materiaal
Product: mest, digestaat, co-producten, GFT
Land bestemming: e
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen 
Het is belangrijk voor dat geleidebiljetten van vrachttransporten
kloppen. Hierover krijgen we nu en dan vragen van klanten (hoofdzakelijk eigenaren van
vergistings- en/of composteringsinstallaties). Bij ons bestaat soms twijfel over hoe deze
ingevuld moeten worden (met name in geval van Cat.3 materiaal). Graag willen we
beter weten hoe dit dient te gebeuren. Heeft u informatie/een document voor ons
die/dat houvast geeft voor het correct invullen van geleidebiljetten?
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: info
Cc: " "
Onderwerp: RE: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 141876)
Datum: zaterdag 28 augustus 2021 00:21:04
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte medewerker,

Wij hebben een vraag ontvangen die op het werkterrein ligt van de RVO.
Wij verzoeken u de behandeling ervan over te nemen.
Via dit bericht is de melder (CC) geïnformeerd over deze overdracht.
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl> 
Verzonden: woensdag 25 augustus 2021 14:13
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 966226.00 25-08-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 141876)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA

Naam NVWA-vragen-V1

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 11494202

Volgnummer 141876

Status Gereed

Aangemaakt 25-08-2021 14:13:23

Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 

JaPersoonsgegevens
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Mevr. 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam: 
Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres:
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JaImport/Export: 
Import/Export: Export
Gebruiksdoel: Geleidebiljetten bij transport van o.a. Cat.3 materiaal
Product: mest, digestaat, co-producten, GFT
Land bestemming: e
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen 
Het is belangrijk voor dat geleidebiljetten van vrachttransporten
kloppen. Hierover krijgen we nu en dan vragen van klanten (hoofdzakelijk eigenaren van
vergistings- en/of composteringsinstallaties). Bij ons bestaat soms twijfel over hoe deze
ingevuld moeten worden (met name in geval van Cat.3 materiaal). Graag willen we
beter weten hoe dit dient te gebeuren. Heeft u informatie/een document voor ons
die/dat houvast geeft voor het correct invullen van geleidebiljetten?
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 917027.00 28-01-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 134630)
Datum: donderdag 4 februari 2021 23:58:08
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte heer ,

U hebt een vraag gesteld waarin u informatie vraagt over de wettelijke eisen, die gelden
voor een bepaald productieproces of het in de handel brengen van een bepaald product.

De Algemene Levensmiddelen Verordening (Vo. nr. 178/2002, artikel 3, achtste lid)
verstaat onder het ‘in de handel brengen’ het volgende: ‘het voorhanden hebben van
levensmiddelen of diervoeders met het oog op de verkoop, met inbegrip van het ten
verkoop aanbieden, of enige andere vorm van al dan niet gratis overdracht, alsmede de
eigenlijke verkoop, distributie en andere vormen van overdracht zelf’.

In Verordening (EG) nr. 1069/2009 over dierlijke bijproducten en afgeleide producten
staat het begrip ‘in de handel brengen’ in soortgelijke bewoordingen gedefinieerd.

U kunt algemene informatie vinden op de websites van de NVWA (www.nvwa.nl) en van
de EFSA (www.efsa.europa.eu). Daarnaast kunt u de geldende nationale wetten nalezen
op de website van de rijksoverheid (www.wetten.nl) en de Europese wettelijke
regelingen op de website van de Europese Unie (http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html).

De NVWA houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Voor advies over de
toepassing en interpretatie van de wettelijke eisen, die van toepassing zijn voor uw
specifieke producten en bedrijfsprocessen, verwijzen we u naar een branchevereniging
of gecertificeerd adviesbureau. Deze organisaties kunnen uw vragen beantwoorden. U
kunt ze met een zoekmachine op het internet vinden.

Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona

Met vriendelijke groet,

Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl 

Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website 
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 17:21
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 917027.00 28-01-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 134630)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA

Naam NVWA-vragen-V1

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 11283519

Volgnummer 134630
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Status Gereed

Aangemaakt 28-01-2021 17:20:59

 Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 

JaPersoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam: 
Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres: 

Import/Export: 
Import/Export: 
Gebruiksdoel: 
Product: 
Land bestemming: 
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen                                        
Goedemiddag,
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Vanuit  (producent van compost) kregen wij de vraag om onze
transportcombinaties te voorzien van stickers met daarop categorie 3. Deze stickers
hebben wij al en daarop hebben wij CAT 3 staan met daarbij 'niet voor menselijke
consumptie' in meerdere talen. Zie de bijlage. Is dit voldoende of moeten wij nog meer
op deze sticker vermelden. Ter verduidelijking, het gaat om het transport van compost
(=een organische meststof).

Met vriendelijke groeten,
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 923744.00 23-02-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 135890)
Datum: donderdag 15 april 2021 02:17:17
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte heer ,
Tot onze spijt heeft het beantwoorden van uw vraag, door omstandigheden, langer dan
gewenst op zich laten wachten. Onze excuses hiervoor.
Hoewel wij niet kunnen inschatten of u nog behoefte heeft aan het antwoord op de
vraag, bieden wij u dit hierbij toch nog aan.
Er zijn geen uitzonderingen in de situaties zoals beschreven.
De tekst hier onderstaand is een verplichting:
Bijlage VIII van de Vo 142/2011 zie HOOFDSTUK II, IDENTIFICATIE punt 2 onder b xi) zegt:
“voor organische meststoffen en bodemverbeteraars: „Organische meststoffen of
bodemverbeteraars – landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer
gebruiken binnen 21 dagen na gebruik”;
Voor deze tekst geld de volgende uitzondering voor het gebruik voor de eind gebruiker: (zie
hiervoor onder punt 2 c)
c) Het onder b) xi) bedoelde etiket is echter niet vereist voor de volgende organische
meststoffen en bodemverbeteraars:
i) in voorverpakte verpakkingen met een gewicht van maximaal 50 kg die bestemd zijn voor
gebruik door de eindgebruiker, of
ii) in bigbags met een maximumgewicht van 1 000 kg, mits:
— zij zijn toegestaan door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de organische meststof
of bodemverbeteraar op het land zal worden uitgereden;
— op die bigbags is aangegeven dat zij niet mogen worden gebruikt op land waartoe
landbouwhuisdieren toegang hebben.
Praktisch gezien zal er waarschijnlijk niet gehandhaafd worden als een eindgebruiker een
aanhangwagentje compost komt halen.
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website 
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 15:50
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 923744.00 23-02-2021 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 135890)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA

Naam NVWA-vragen-V1

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 11313754

Volgnummer 135890

Status Gereed

Aangemaakt 23-02-2021 15:50:14

Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA
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Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 

JaPersoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Dhr.
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam:  
Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres: 

Import/Export: 
Import/Export: 
Gebruiksdoel: 
Product: 
Land bestemming: 
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen 
Voertuigen die GFT-compost vervoeren moeten bordje erop hebben met "Cat 3.
Organische meststoffen of bodemverbeteraars, landbouwhuisdieren niet laten grazen en
gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik."

Ik heb over deze "identificatie" de volgende vragen:
1. Deze plicht ook voor particulieren die een aanhanger compost komen halen?
2. Geldt deze plicht ook voor hoveniers die een beperkte hoeveelheid compost (1.000 tot
3.000 kg) komen halen?
3. Geldt deze plicht ook voor strooikar, waarmee loonwerker / boer compost op het land
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uit strooit?
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 925822.00 Categorie 2 Verwerkte mest stickers
Datum: maandag 22 maart 2021 23:35:09
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte mevrouw ,
U hebt een vraag gesteld waarin u informatie vraagt over de wettelijke eisen, die gelden
voor een bepaald productieproces of het in de handel brengen van een bepaald product.
In Verordening (EG) nr. 1069/2009 over dierlijke bijproducten en afgeleide producten
staat het begrip ‘in de handel brengen’ in soortgelijke bewoordingen gedefinieerd.
U kunt algemene informatie vinden op de websites van de NVWA (www.nvwa.nl) en van
de EFSA (www.efsa.europa.eu). Daarnaast kunt u de geldende nationale wetten nalezen
op de website van de rijksoverheid (www.wetten.nl) en de Europese wettelijke
regelingen op de website van de Europese Unie (http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html).
De NVWA houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Voor advies over de
toepassing en interpretatie van de wettelijke eisen, die van toepassing zijn voor uw
specifieke producten en bedrijfsprocessen, verwijzen we u naar een branchevereniging
of gecertificeerd adviesbureau. Deze organisaties kunnen uw vragen beantwoorden. U
kunt ze met een zoekmachine op het internet vinden.
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
T: Bellen vanuit het buitenland: 0031 88 223 22 33 
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: 
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 13:49
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 925822.00 Categorie 2 Verwerkte mest stickers
Geachte heer, mevrouw,
Wij ontvangen veel aanvragen van klanten voor Categorie 2 stickers met daarop Verwerkte mest.
Standaard hebben wij alleen de stickers met de tekst Niet voor dierlijke consumptie.
Nu willen wij de Mest stickers ook opnemen in ons assortiment maar ik wil graag weten wat de
officiele afbeelding is omdat we nogal wat verschillende teksten hebben ontvangen van klanten.
In het voorbeeld een sticker waarvan ik denk dat het de juiste is.
Wij horen het graag zsm.
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Met vriendelijke groeten, 

Volg ons nu ook op Facebook! 



Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: nVWA pb KCD erkenningen
Onderwerp: RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE

BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: woensdag 17 maart 2021 07:41:29
Bijlagen: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN

ANDERE LIDSTAAT.msg

Beste collega’s,
Zie bijlage voor de oorspronkelijke vraagmail.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T 
@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

Van: nVWA pb KCD erkenningen 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 07:40
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Goedemorgen,
Kunnen jullie misschien de aanvraag die bij de oorspronkelijke vraag (15 maart) was
toegevoegd bijvoegen? Dan kunnen wij zien om wat voor aanvraag het gaat. Dank vast!
Met vriendelijke groet,

Medewerker behandelen en verwerken 
............................................................
Directie Handhaven / Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantbestand & verleningenbeheer
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 l 3511 GG l Utrecht
Postbus 43006 l 3540 AA l Utrecht
............................................................

@vwa.nl
www.nvwa.nl
Mijn werkdagen zijn : di, wo en do

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 23:36
Aan: nVWA pb KCD erkenningen @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Beste collega’s,
Is er voor een Belgisch bedrijf dat niet in geschreven staat bij KVK, maar wel een
klantnummer heeft bij de NVWA een mogelijkheid om zicht te registreren voor mest
transport?
Zie email hieronder.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
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Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T (0900) 03 88
@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan: 
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw ,
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: 0900-0388 (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van:  
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.
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Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN

ANDERE LIDSTAAT
Datum: maandag 15 maart 2021 13:07:44
Bijlagen: Scan0127.pdf

Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

32



33 

Blz.1/2 

Aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten naar een andere lidstaat (artikel 48 van verordening (EG) nr. 
1069/2009 

N dr d I t b t 

• • • • • 

0 Categorie 1-materiaal dat bestaat uit: 

(aard van het materiaal) 

D Categorie 2-materiaal dat bestaat uit: 

(aard van het materiaal) 

D Van categorie 1-materi.aal afgeleid vlees beendermeel 

0 Van categorie 1-maceriaal afgeleid dierlijk vet 

D Van categorie 2-mareriaal afgeleid vleesbeendcnnccl 

0Yan categorie 2-materiaal afgeleid dierlijk vet 

Erkennings- of registratienummer afgegeven 
door (bevoegde autoriteit) 

Erkennings- of registratienummer afgegeven 
door (bevoegde autoriteit) 

Erkennings- of registratienummer afgegeven 
door (bevoegde autoriteit) 

Erkennings- of registratienummer afgegeven 
door (bevoegde autoriteit) 

Beoogd gebmik (1) 

0 Venvijdering 

0 V erwcrking 

0 Verbranding 

D Uitrijden op her land 

0 Omzetting in biogas 

D Compostering 

D Yoeder voor gezelschapsdieren 2 

D Productie van biodiesel 

0 Voor vervoedering aan (3): 

D Voor de productie van de volgende afgeleide 
producten (4): 

Geef de hoeveelheid dierlijke bijproducten / afgeleide producten (volume of massa) aan. (4) (5) 

·················································································································· 
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Blz. 2/2 
Aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten naar een andere lidstaat (artikel 48 van verordening (EG) nr. 
1069/2009 
In het geval van vleesbeendermeel en dierlijk vet: 
Het materiaal is met de volgende methode (6) verwerkt: 

----
De verzending van de zending wordt: 

D Geweigerd 
D Aanvaard 

Diersoort van oorsprong: 

--

D Aanvaard, mits sterilisatie ouder druk (methode 1) van het materiaal wordt. toegepast. 
D Aanvaard, mist de verzending onder de volgende voorwaarden plaatsvindt: (4) 

.. ........ .. ..... ...... ... .... . .. .. .... ... ... ... ........ .. . .. ....... ..... ... ... .... .. ... .. ...... .......... ................. ........... 

.. .. .. .. ....... .... .... ....... .. .. ..... .... ................. ...... ............ ... ... .. .. ......... ....... ....... .... ........... ....... .. .. 
.. ..... .. ..... .. .... ....... ....... ........ .................. ...... ..... .......... ................................ ....................... 
· ·· ·· ·• ·· •· ·•···· ······ ····· ·· · ·· •· · ·· ······ · ··· · ·· · · ··· · ····· ·· ·· · · ······ · ···· ·· ·· ·· · ······· · ······ · ·········· · ······· ·· ··· ········ 
•· ···· · ···· ·· · ········· ·· · ·· ······ ······ · ·· · ·· ·· · · · ·· ·· · · ·· ···· ···· ··· ·········· ·· · ·· ·· · ······ · ·· ··· · ·· ··· · ····· ·· · ··· ·· · ····· ···· · · 
· · ···· · · ····· · ··· ···· · · ········· ··· ····· ··· ···· · ·· ·· · ··· ·· ··· · ·· · ··· ·· ···· ···· ·· ···· · ···· ··· ····· ·· •··· ·· ·· ·· ·· · ····· · ··· ·· ·· ··· ·· · 

Deze vergunning is geldig tot ... .. ...... . ..... ....... (8) 

· ··· ····· · ······ ······ ······· · ··· ········· ·· ··················· ·· ····· ·· · ······· ·•··················· ····· ··•····· ····· ··· 
datum, stem el en hand teken.in van de bevoe de autoriteit 

Opmerkingen: 

Vul het document in blokletters in. 

(1) Het juiste vakje aankruisen. 

(2) In het geval van voeder voor gezelschapsdieren dat is geproduceerd met categorie 1-materiaal bestaande uit 
dierlijke bijproducten afkomstig van dieren die een illegale behandelin.g als definieerd in artikel 1, lid 2, ouder d) van 
Richtlijn 96/22/EG of artikel 2, onder b), van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan. 
(3) Specificeren overeenkomstig artikel 18 van Verorderin.g (EG) nr. 1069 /2009. 
(4) Vul zo nodig in.. 
(5) Specificeren. 

(6) Geef een van de in bijlage IV, hoofdstuk III, van Verordening (EU) nr. 142/2011 beschreven 
verwerkingsmethoden aan. 

(/)Voorde bevoegde autoriteit: het juiste vakje aankruisen. 

(8) Datum van het verstrijken van de vergunning invullen. 



Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE

BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: woensdag 17 maart 2021 18:35:07
Bijlagen: image001.png

Geachte mevrouw ,

Er is een speciale aanvraagoptie voor particulieren en buitenlandse bedrijven (zie
onder). Hierdoor hoeft er geen aanvraag middels eHerkenning te worden gedaan.
Intracommunautair handelsverkeer DBP: aanvragen toestemming
Heeft u toestemming nodig van de NVWA voor het naar Nederland brengen van dierlijke
bijproducten of daarvan afgeleide producten?

Vraag toestemming aan
(voor Nederlandse bedrijven)

Vraag toestemming aan
(voor particulieren en buitenlandse bedrijven)
Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Vul de gegevens van het aanvragende en het verzendende bedrijf in.
Geef aan om welk materiaal of product het gaat en tot welke categorie (1 of 2) dit
behoort.
Selecteer het gebruik waarvoor het materiaal of product bestemd is.
Gaat het om niet-verwerkte mest (categorie 2-materiaal) van andere diersoorten
dan pluimvee en paardachtigen, bestemd voor uitrijden op het land? Dan is naast
toestemming van de NVWA ook toestemming nodig van de bevoegde autoriteit
van de lidstaat van verzending. Maak een PDF-bestand van de buitenlandse
toestemming en upload deze in het aanvraagformulier.
Vul de gegevens in van het bedrijf waarvandaan het materiaal of product
afkomstig is. Alleen voor kadavers bestemd voor crematie volstaat het opgeven
van de lidstaat van herkomst.
Vul de gegevens in van het bedrijf dat de eindbestemming is van het materiaal of
product.
Gaat het materiaal of product (voor zover toegestaan) eerst tijdelijk naar een
opslagbedrijf? Vul dan ook van dat bedrijf de gegevens in.
Vul de voor ondertekening benodigde gegevens in. Let goed op dat u het juiste e-
mailadres invult. De NVWA stuurt de ontvangstbevestiging en het besluit naar het
opgegeven e-mailadres.
Druk op 'Verzenden'.

Toelichting op het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is gebaseerd op het model uit bijlage XVI, hoofdstuk III,
afdeling 10 van Verordening (EU) nr. 142/2011.
Op diverse plaatsen in het formulier kunt u meer uitleg krijgen over wat u moet of
kunt invullen. Beweeg daarvoor de muis over de rode tekst 'INFO' of klik daarop.
Het formulier staat niet toe dat u voor verschillende materialen of producten en/of
categorieën tegelijkertijd toestemming aanvraagt.
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U kunt soms wel meer dan één herkomst- en/of bestemmingsbedrijven opgeven.
Dit is afhankelijk van het materiaal of product en de gebruiksbestemming.
Met het aanvraagformulier kunt u een eerder verleende toestemming ook
intrekken.

Toelichting op de procedure

Na elektronische verzending van het aanvraagformulier ontvangt u een
automatische e-mail ter bevestiging. Bewaar deze e-mail goed. De e-mail bevat
een PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens en het referentienummer van
de aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt
dit bestand.
Na ontvangst van uw aanvraag heeft de NVWA twintig kalenderdagen om te
besluiten of de zending waarop uw aanvraag betrekking heeft wordt aanvaard,
onder voorwaarden wordt aanvaard of wordt geweigerd.
U ontvangt dit besluit per e-mail in de vorm van een PDF-bestand. Het
referentienummer van het besluit correspondeert met dat van uw aanvraag. Ook
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt het besluit.
Een besluit tot aanvaarding heeft een beperkte geldigheid. Heeft u toestemming
aangevraagd voor een bepaalde hoeveelheid materiaal? Dan geldt het besluit voor
die hoeveelheid. Heeft u geen hoeveelheid opgegeven in het aanvraagformulier?
Dan is het besluit meestal twee jaar geldig. Gaat het om niet-verwerkte mest
bestemd voor uitrijden op het land? Dan is de geldigheid beperkt tot een jaar.

Goed om te weten

Aan het verlenen van toestemming voor intracommunautair handelsverkeer in
dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten zijn kosten verbonden.
Toestemming wordt alleen gegeven aan bedrijven die beschikken over de
benodigde registratie, erkenning of toestemming op grond van de Verordening
dierlijke bijproducten. Meer hierover leest u op de pagina Intracommunautair
handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming.
U kunt nog geen toestemming aanvragen voor het naar Nederland brengen van
vismeel en visolie (verkregen uit categorie 3-materiaal) die bestemd is voor
gebruik in diervoeder, maar eerst ontgift moet worden. De NVWA kan daarvoor
namelijk nog geen toestemming geven. Op de pagina Intracommunautair
handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming leest u waarom.
Er is geen toestemming nodig voor het naar Nederland brengen van verwerkte
mest uit andere EU-lidstaten.
Verwar de toestemming niet met de TRACES-melding die voor verzending van
sommige dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten nodig is.
Heeft u de toestemming geregeld en wordt de partij verzonden? Dan moet de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending een Traces-melding doen als
het een om een product gaat waarvoor dat verplicht is.

Zie ook

Intracommunautair handelsverkeer DBP: toestemming nodig?

Intracommunautair handelsverkeer DBP: uitzonderingen toestemmingsplicht

Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming.

Wij verwachten u voldoende te hebben geïnformeerd.
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Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl 
 
Deze e-mail is automatisch ondertekend.
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
 
Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan:  
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw ,
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.
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Van:  
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 930021.00 Cat 3 transport
Datum: zaterdag 5 juni 2021 07:46:26
Bijlagen: image001 jpg

image002.jpg

Geachte heer 
Voor organische meststoffen categorie 3 is de sticker die u online wilt bestellen voldoende voor zover het transport binnen Nederland betreft.
Voor andere landen geldt dat ze kunnen eisen dat de tekst (ook) in de taal van het betreffende land opgesteld is.
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https //www nvwa nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht

T: (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www nvwa nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend

Van:
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 12:24
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 930021 00 Cat 3 transport
Goedemiddag,
Net telefonisch contact gehad over compost transport onder cat  3
De eerste foto is de sticker die de chauffeur gekregen heeft op het laadadres
De tweede foto is een sticker die ik online zou kunnen bestellen
Graag hoor ik of die 2de sticker goed is dan kunnen wij deze bestellen zodat de auto's hem in de toekomst bij zich hebben
Met vriendelijke groet
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Outlook voor Aodcoîd downloaden 



Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

en Ycaaen pwz I PP Mest;--

RE: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NWJA (referentie 142325) 

woensdag 15 september 2021 11:35:42 

iroageQQJ nog 

iroage002 nog 

■ het antwoord is 2-ledig.
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Om mest te mogen vervoeren in Nederland moet de intermediair zowel bij NVWA geregistreerd
staan, dat loopt via Dbp ->
En bij RVO voor de MSW, zie site RVO Hoe registreren intermediair I RVO.nl I Rijksdienst
Met vriendelijke groeten

Van: @nvwa.nl> Namens NVWA pb KBCTeam 
Meldingen en Vragen DWZ LDD Mest 
Verzonden: woensdag 15 september 202110:26 
Aan: 

CC: NVWA pb KBC Team Meldingen en Vragen DWZ LDD Mest @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 142325) 
Hallo--, 
Dit be�ag over d registratie van een buitenlands bedrijf wat in NL mest wil 
transporteren. 
Kunnen jullie hier een antwoord op geven of weten jullie waar deze vraag thuishoort? 
Met vriendelijke groet, 

namensTMV 
Inspecteur 
Team Welzijn 3 Zuid 

de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
divisie Landbouw en natuur 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 5001 5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 I 5600 CD Eindhoven I www.nvwa.nl 

Van: Vragenformulier website <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 202117:38 
Aan: NVWA Klantcontactcentrum-@nvwa.nl> 
Onderwerp: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 142325) 

Titel 
__ 

Een vraag stellen aan de NVWA 

Naam NVWA-vragen-Vl 

Actie Ingevuld formulier 

Kenmerk 11513550 

Volgnummer 142325 

Status Gereed 

TFM-

NVWA pb KBÇ Team Meldînger 



Aangemaakt 13-09-2021 17:37:49

Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 

JaPersoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Mevr. 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam: 
Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres: 

Import/Export: 
Import/Export: 
Gebruiksdoel: 
Product: 
Land bestemming: 
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen 
Ik heb een vraag betreffende registratie voor een buitenlands bedrijf. Registratie
betreffende mest transport. Omdat het een buitenlands bedrijf betreft is een
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eherkenning registratie niet mogelijk en is registratie bij NVWA dus niet mogelijk. Ik heb
het aanvraagformulier: Aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke
bijproducten en afgeleide producten naar een andere lidstaat, gevonden. Is dit
voldoende voor een buitenlands bedrijf qua registratie. Het gaat om een buitenlands
bedrijf, maar het transport bedraagt niet altijd import en export. Er vind ook transport
plaats binnen nederland. Hoe registreer ik een buitenlands bedrijf voor transport binnen
nederland?
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan:
Onderwerp: RE: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 142325)
Datum: maandag 6 december 2021 23:33:50
Bijlagen: image001.png

image002.png

Geachte mevrouw 

Excuses dat de beantwoording even op zich heeft laten wachten.

U heeft de NVWA een vraag gesteld over registratie voor een buitenlands bedrijf. De registratie
betreft mest transport. Uit uw vraag begrijpen wij dat dit bedrijf de mest Nederland wil binnen
brengen. Hiervoor heeft u een toestemming intracommunautair handelsverkeer dierlijke
bijproducten nodig. Deze kan een buitenlands bedrijf ook aanvragen zonder e-herkenning via
deze link:
Vraag direct een erkenning, registratie of vergunning aan | Erkenningen, registraties en
vergunningen | NVWA

Daar vindt u in de derde kolom ook de optie Aanvraagformulier intracommunautair
handelsverkeer dierlijke bijproducten (zonder e-herkenning)
Om de mest in Nederland te mogen vervoeren moet zich bij de RVO registreren. Dit kan via de
link:
Hoe registreren intermediair | RVO.nl | Rijksdienst
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-
onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl 
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: Vragenformulier website <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 2021 17:38
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 969946.00 - Ingestuurde vraag aan de NVWA (referentie 142325)

Titel Een vraag stellen aan de NVWA

Naam NVWA-vragen-V1

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 11513550

Volgnummer 142325

Status Gereed

Aangemaakt 13-09-2021 17:37:49

Open formulier | Open/bewerk invoer | Verwijder invoer

Een vraag stellen aan de NVWA

Bedrijf
Bedrijfsnaam: 
KvK nummer: 
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JaPersoonsgegevens 
Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam: Mevr. 
Straatnaam, huisnummer en toevoeging: 
Postcode en plaatsnaam: 
Land: 
Telefoon: 
Telefoon INT: 
E-mailadres: 

Import/Export: 
Import/Export: 
Gebruiksdoel: 
Product: 
Land bestemming: 
Land herkomst: 

Inspectie
Datum: 
Inspecteur: 

Erkenning
Erkenningsnummer: 

Factuur
Factuurnummer/registratienummer: 

Hygiëne/HACCP
Gebruikte code/plan: 

Onderwijs
Onderwijsinstelling: 

Evenement
Omschrijving: 
Datum: 
Onderwerp: 
Specialisatie: 

Aantal Formulieren
Aantal formulieren: 

Vraag of vragen 
Ik heb een vraag betreffende registratie voor een buitenlands bedrijf. Registratie
betreffende mest transport. Omdat het een buitenlands bedrijf betreft is een
eherkenning registratie niet mogelijk en is registratie bij NVWA dus niet mogelijk. Ik heb
het aanvraagformulier: Aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke
bijproducten en afgeleide producten naar een andere lidstaat, gevonden. Is dit
voldoende voor een buitenlands bedrijf qua registratie. Het gaat om een buitenlands
bedrijf, maar het transport bedraagt niet altijd import en export. Er vind ook transport
plaats binnen nederland. Hoe registreer ik een buitenlands bedrijf voor transport binnen
nederland?
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Van: nVWA pb KCD erkenningen
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: RE: KO RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE

BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Datum: woensdag 17 maart 2021 08:08:10

Dank voor de toevoeging, ! Ik wil deze vraag even overleggen met een collega, die is
er morgen weer. Graag nog even geduld dus.
Met vriendelijke groet,

Medewerker behandelen en verwerken 
............................................................
Directie Handhaven / Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantbestand & verleningenbeheer
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 l 3511 GG l Utrecht
Postbus 43006 l 3540 AA l Utrecht
............................................................

@vwa.nl
www.nvwa.nl
Mijn werkdagen zijn : di, wo en do

Van: NVWA Klantcontactcentrum 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 07:41
Aan: nVWA pb KCD erkenningen 
Onderwerp: KO RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR
VERZENDING VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Beste collega’s,
Zie bijlage voor de oorspronkelijke vraagmail.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T 

http://www.nvwa.nl

Van: nVWA pb KCD erkenningen @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 07:40
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: RE: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Goedemorgen,
Kunnen jullie misschien de aanvraag die bij de oorspronkelijke vraag (15 maart) was
toegevoegd bijvoegen? Dan kunnen wij zien om wat voor aanvraag het gaat. Dank vast!
Met vriendelijke groet,

Medewerker behandelen en verwerken 
............................................................
Directie Handhaven / Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantbestand & verleningenbeheer
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 l 3511 GG l Utrecht
Postbus 43006 l 3540 AA l Utrecht
............................................................

@vwa.nl
www.nvwa.nl
Mijn werkdagen zijn : di, wo en do

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 23:36
Aan: nVWA pb KCD erkenningen @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING
VAN DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Beste collega’s,
Is er voor een Belgisch bedrijf dat niet in geschreven staat bij KVK, maar wel een
klantnummer heeft bij de NVWA een mogelijkheid om zicht te registreren voor mest
transport?
Zie email hieronder.
Met vriendelijke groet,

Medewerker verwerken en behandelen
........................................................................
Divisie Klant, bedrijf en consument
Afdeling Klantcontactcentrum
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
........................................................................

T 
@nvwa.nl

http://www.nvwa.nl

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 11:27
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928475.00 RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN
DIERLIJKE BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte,
Mijn oprechte dank voor de toezending van deze informatie, echter blijf ik als Belgisch bedrijf
geblokkeerd te zitten met de registratie met de E-herkenning, aangezien ik niet in het bezit ben
van een KVK nummer zoals dit in Nederland het geval is, kan ik me op geen enkele manier
registreren voor deze E-herkenning omdat men me telkens het KVK nummer vraagt, in België
hebben we enkel een bedrijfsnummer dat overeenstemt met het BTW nummer…
Ik heb echt al tientallen pogingen ondernomen met Digidentity e.a. maar het lukt me echt niet …
Kan U me hieromtrent a.u.b. beter advies geven ? Dit zou ik ten zeerste op prijs stellen omdat de
tijd dringt voor ons teneinde alles tijdig in orde krijgen…
Dank bij voorbaat.
Met Oprechte Hoogachting.

Van: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 10:41
Aan: 
Onderwerp: RE: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte mevrouw ,
Alle informatie over het vervoeren van mest naar een ander lidstaat kunt u vinden op onze
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webpagina https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest
Houd onze webpagina in de gaten i.v.m. het coronavirus: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-
media/actuele-onderwerpen/corona
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T:  (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van:  
Verzonden: maandag 15 maart 2021 13:08
Aan: NVWA Klantcontactcentrum @nvwa.nl>
Onderwerp: 928175.00 AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR VERZENDING VAN DIERLIJKE
BIJPROD. NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT
Geachte Mevrouw,
Als gevolg op ons aangenaam telefonisch gesprek van zoëven, vindt U in bijlage onze aanvraag
om toestemming voor verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een
andere lidstaat.

Wij hebben dit vorig jaar ook mogen bekomen, echter werd de mest toen getransporteerd door
een externe transportfirma.
De bedoeling is dat de firma  vanaf heden voor het transport
zal instaan.
We hebben ons een oplegger aangeschaft die ook voorzien werd van een monsterapparaat voor
het nemen van meststalen, aangezien dit verplicht is.

Zoals gemeld, heb ik, als zaakvoerder van bovenvermelde firma, op 17.02.2021 bij het RVO een
aanvraag intermediaire ondernemening ingediend (formuliernr. 6630024882333) echter heb ik
tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen.

Ook heb ik van het NVWA een aanvraag ingediend en hiervoor volgend klantnr. 9864929 mogen
ontvangen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht ik van Uw diensten de toestemming mogen
ontvangen, en héél graag, indien mogelijk, wat extra informatie betreffende de verplicht te
volgen stappen.
Hopende op een spoedig antwoord van Uwentwege, verblijven wij,
Met Oprechte Hoogachting.

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

38

1111--



risks inherent in the electronic transmission of messages.
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 Intern gebruik#

vraag reg.nr. omschrijving reg. datum sluiting datum status afdeling
Vraag 917027.00 Skill Mest - vragen over sticker cat 3 'niet voor menselijke consumptie' op auto's 28-1-2021 20:41 4-2-2021 23:58 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 923744.00 Skill Mest - vragen over bordjes op wagens die GFT-compost vervoeren 23-2-2021 18:59 15-4-2021 02:18 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 925822.00 Skill Mest - vragen over juiste afbeelding stickers 'Verwerkte mest' 4-3-2021 15:04 22-3-2021 23:36 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 928475.00 Skill Helpdesk. Doorgezonden. Belgisch bedrijf wil registreren voor mesttransport. 16-3-2021 23:31 17-3-2021 07:43 Vraag - Gereed Handhaven - Landbouw/Mest/GLB
Vraag 930021.00 SKILL MEST Vraag Cat 3 transport 24-3-2021 15:01 5-6-2021 07:46 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 966226.00 Skill Mest:  Vraag over geleidebiljetten bij transport van mest, mbt vergistings- compost.instal. 25-8-2021 19:46 28-8-2021 00:22 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 969946.00 Vraag over registratie vervoer van mest door buitenlands bedrijf 13-9-2021 20:49 6-12-2021 23:34 Vraag - Gereed Handhaven - Industrie
Vraag 1007172.00 Skill Mest vragen hygiëne-eisen voor het vervoer en de vervoermiddelen mest 22-3-2022 19:40 Vraag - CSI Handhaven - Industrie

# Intern gebruik
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22-0548 

Deventer, 14 juli 2022 

Ons kenmerk: B2022-07.0lGL 

Betreft: WOO-verzoek 

Geachte heer/mevrouw, 

E-mail: 

Afz.-

NVWA 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Met een beroep op de Wet open overheid verzoek ik u mij de volgende stukken 

te doen komen betreffende de Regeling dierlijke bij producten inzake het vervoer 

van dierlijke en overige organische meststoffen. 

1.De aan de NVWA schriftelijk (per post, per E-mai l of via het contactformulier 

op één van de sites van NVWA, dan wel in beheer door of namens NVWA) 

gestelde vragen over de toepassing van de Regeling dierlijke producten bij 

het vervoer van dierlij ke meststoffen en overige organische meststoffen. 

Hierbij valt te denken aan de eisen aan het vervoermiddel, de rein igings

en ontsmettingsprotocollen en maatregelen bij gemengd of dedicate use 

van de voersmiddelen; 

2.De door NVWA gegeven of nog te geven antwoorden op vragen over de 

toepassing van de Regeling dierlijke producten bij het vervoer van dierlijke 

meststoffen en overige organische meststoffen. Hierbij va lt te denken aan 

de eisen aan het vervoermiddel, de reinigings- en ontsmettingsprotocollen 

en maatregelen bij gemengd of dedicate use van de voersmiddelen; 

3.De interne beleidsregels over over de toepassing van de Regeling dierl ij ke 

producten bij het vervoer van dierlijke meststoffen en overige organische 

meststoffen. Hierbij valt te denken aan de eisen aan het vervoermiddel, de 

re inigings- en ontsmettingsprotocollen en maatregelen bij gemengd of 



22-0548 

dedicate use van de voersmiddelen. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet open 

overheid (WOO). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 4.4 van 

de WOO verzoek ik u mij de gevraagde informatie toe te sturen. Indien u kosten 

in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan 

vooraf op de hoogte te brengen. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u 

vanzelfsprekend contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 
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