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Achtergrond 

 

In Bijlage VIII, hoofdstuk III, van verordening (EU) nr. 142/2011 van is een model voor het 
handelsdocument voor het vervoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten 
opgenomen. Dit model is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1097/2012. Voor vervoer naar 
lidstaten is het gebruik van het model verplicht. Voor vervoer binnen Nederland is het vorm van 
het handelsdocument echter vrij. 
 
Het eerste deel van het model voor het handelsdocument (deel I) bevat informatie over de zending 
bevat. De lay-out van deel I is afgestemd op de indeling van een TRACES-bericht. Hiervoor is 
gekozen omdat in geval van verzending van bepaalde dierlijke bijproducten naar andere EU-
lidstaten een TRACES-melding gedaan moet worden. TRACES (Trade Control and Expert System) is 
het computersysteem waarmee de veterinaire autoriteiten van de lidstaten elkaar op de hoogte 
brengen van risicovolle transporten – hoofdzakelijk levende dieren – tussen lidstaten. 
 
Deel I is ingedeeld in 31 vakken. Een aantal daarvan vult het TRACES-systeem zelf in. Als u een 
handelsdocument opmaakt voor een zending die in TRACES moet worden gemeld kunt u die dus 
open laten. En hetzelfde geldt als u een handeldocument opmaakt voor zendingen die niet in 
TRACES hoeven worden gemeld; ook dan kunt u die vakken open laten. Bij gebruik van het model 
voor verzending binnen Nederland zijn enkele vakken niet relevant. 
 
Hieronder wordt per vak uitgelegd welke informatie u erin moet vermelden, welke vakken u open 
kunt laten en welke vakken niet relevant zijn bij verzending binnen Nederland.  
 
Toelichting per vak op deel I van het nieuwe model handelsdocument 
 
Vak I.1― Verzender: vul hier de naam en het adres in van de natuurlijke of rechtspersoon die de 
goederen verzendt. 
 
Vak I.2 – Referentienummer van het document: dit referentienummer kent het TRACES-systeem 
zelf toe. U kunt dit vak open laten. 
 
Vak I.2a– Lokaal referentienummer: vul hier het nummer van het handelsdocument in waarmee u 
de producten hebt verzonden. 
 
Vak I.3 – Bevoegde centrale autoriteit: naam en adres van de bevoegde centrale autoriteit van 
het land van oorsprong zoals bekendgemaakt in het publicatieblad. Dit vak vult het TRACES-
systeem zelf in als een medewerker van de bevoegde autoriteit een melding in TRACES invoert. U 
kunt dit vak open laten. 
 
Vak I.4 – Bevoegde lokale autoriteit: naam en adres van de bevoegde lokale autoriteit van het 
land van oorsprong zoals bekendgemaakt in het publicatieblad. Dit vak vult het TRACES-systeem 
zelf in als een medewerker van de bevoegde autoriteit een melding in TRACES invoert. U kunt dit 
vak open laten. 
 
Vak I.5– Geadresseerde: vul hier de naam en het adres in van de natuurlijke of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de ontvangst van de zending in het land van bestemming. 
 
Vak I.8– Land van oorsprong: in dit vak moet de naam en de ISO-code van de lidstaat van 
verzending ingevuld worden. Voor ISO-codes: zie bijlage 2. 
 
Vak I.9 en I.11 – Regio van oorsprong en regio van bestemming: deze vakken hoeven alleen te 
worden ingevuld in geval van regionalisatie van landen in verband met dierziektes. 
 
Vak I.10 – Land van bestemming: vul hier de naam en de ISO-code in van de EU-lidstaat waarin 
de plaats van bestemming (zie vak I.13) is gelegen. Voor ISO-codes: zie bijlage 2. 
 
Vak I.12 – Plaats van oorsprong / Plaats van de vangst: vul hier de naam, het adres en het 
erkenningsnummer van het bedrijf in waarvandaan de producten fysiek verzonden worden. 
Specificeer het type bedrijf als “inrichting”. 
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Vak I.13 – Plaats van bestemming: vul hier de naam, het adres en indien van toepassing het 
erkenningsnummer in van het bedrijf waar naartoe de producten fysiek verzonden worden. 
Specificeer het type bedrijf als “inrichting”. 
 
Vak I.14 – Plaats van lading: invullen als deze verschilt van Vak I.1 “verzender”. 
 
Vak I.16 – Vervoermiddelen: vermeld hier met welk soort vervoermiddel het product vervoerd 
wordt (door aankruisen van het betreffende vakje), en de identificatie van het vervoermiddel 
(invullen). De identificatie van een vliegtuig is het vluchtnummer, van een vaartuig de naam van 
het schip, van een spoorwagon het nummer van de trein en de wagon, van een wegvoertuig het 
kenteken van het voertuig en een eventuele aanhanger. De optie “andere” is niet van toepassing 
op dierlijke bijproducten. 
 
Vak I.17 – Vervoerder: vul hier de naam en het adres in van de natuurlijke of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor het vervoer van de zending. 
 
Vak I.18 – Omschrijving van de goederen: neem, in geval van vervoer naar een andere lidstaat, 
hier de omschrijving op die is gerelateerd aan de GS of GN-code die u in vak I.19 vermeldt. (zie 
bijlage 1). Bij binnenlands vervoer kunt u dit vak open laten. 
 
Vak I.19 – Productcode (GS-code): de GS-code, meestal aangeduid als GN-code (Gecombineerde 
Nomenclatuur) is een term uit de Douaneregelgeving. In bijlage 1 kunt u opzoeken welke GN-code 
u moet gebruiken voor welk dierlijk bijproduct of afgeleid product. Bij binnenlands vervoer kunt u 
dit vak open laten. 
 
Vak I.20 – Aantal / Hoeveelheid: vul hier het totaalgewicht van de producten (in kg) in.  
 
Vak I.21 – Temperatuur producten: geef hier aan op welke wijze de producten bewaard dienen te 
worden. 
 
Vak I.22 – Aantal verpakkingen: vul hier het aantal dozen, zakken of andersoortige verpakkingen 
in. In geval van verzending van goederen in bulk vult u “1” in. 
 
VakI.23 – Nr. zegel en nr. container: vermeld hier de nummers van eventueel aangebrachte 
zegels, en het containernummer in geval van vervoer per container. 
 
Vak I.24 – Aard van de verpakking: vermeld hier de aard van de verpakking. In geval van 
verzending van goederen in bulk hoeft u hier niets in te vullen. 
 
Vak I.25 – Goederen gecertificeerd voor: geef hier de beoogde gebruiksbestemming van de 
producten aan.  
Voor producten die vallen onder GN-code 2301 kunt u kiezen uit vier mogelijkheden. De 
bestemming die u aanvinkt moet in overeenstemming zijn met de voorschiften van Verordening 
(EG) nr. 1069/2011, Verordening (EU) nr. 142/2011, Verordening (EG) Nr. 999/2001 en andere 
van toepassing zijnde regelgeving ten aanzien van het gebruik van dierlijke bijproducten. 
Voorbeeld: vink bij verzending van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeder (GN-code 
2301 10/20) de optie “diervoeder” aan, en bij verzending van vleesbeendermeel uit categorie 1-
materiaal bestemd voor verbranding (GN-code 0511 91/99) de optie “overige”. 
 
Vak I.26 – Doorvoer door een derde land: vul in geval van doorvoer over het grondgebied van een 
derde land de naam in van het land, het punt van uitgang (dit is elke plaats die zich in de 
onmiddellijke nabijheid van een buitengrens van één van de in bijlage I van Richtlijn 97/78/EG 
genoemde grondgebieden bevindt) en het nummer van de grensinspectiepost (zie Beschikking 
2009/821/EG, laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2012/450/EU) waar de goederen de EU 
weer binnenkomen. Vul ook de ISO-code van het derde land in. Bijlage 2 bevat een verwijzing naar 
de bron van de ISO-codes. 
 
Vak I.27– Doorvoer door de lidstaten: vul hier de naam en de ISO-code in van de andere EU-
lidstaten over het grondgebied waarvan de zending wordt vervoerd naar het land van bestemming. 
Voor een overzicht van de EU-lidstaten en ISO-codes: zie bijlage 2. 
 

Vak.I.28 – Uitvoer: niet van toepassing op verzending van dierlijke bijproducten of afgeleide 
producten. Het handelsdocument is namelijk alleen van toepassing op verzending naar andere EU-
lidstaten en desgewenst binnen Nederland. 
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Vak I.31– Identificatie van de goederen:  
 

Diersoort: Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die bestemd zijn voor 
gebruik als voedermiddel. Kies één van de volgende opties: vogels, herkauwers, niet-herkauwers, 
zoogdieren, vissen, weekdieren, schaaldieren, ongewervelde dieren. 
 
Aard van de goederen: Eén van de onderstaande dierlijke bijproducten of afgeleide producten 
invullen: bijproducten van de bijenteelt, bloedproducten, bloed, bloedmeel, gistingsresiduen, 
inhoud van maagdarmkanaal, hondenkluiven, vismeel, smaakgevende ingewanden, gelatine, 
kanen, huiden, gehydrolyseerde eiwitten, organische meststoffen, voeder voor gezelschapsdieren, 
verwerkte dierlijke eiwitten, verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, rauw voeder voor 
gezelschapsdieren, gesmolten vet, compost, verwerkte mest, visolie, melkproducten, centrifuge- 
en separatorslib uit de melkverwerking, dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat, collageen, eiproducten, 
serum van paardachtigen, jachttrofeeën, wol, haar, varkenshaar, veren, dierlijke bijproducten voor 
verwerking, afgeleide producten. 
 
Categorie: Geef aan of het dierlijke bijproducten of afgeleide producten van categorie 1, 2 of 3 
betreft. Geef voor categorie 3-materiaal het punt van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 aan dat verwijst maar het betrokken dierlijk bijproduct (bijv. artikel 10, onder a) enz.).  
 
Gaat het om dierlijke bijproducten bestemd voor gebruik in rauw voeder voor gezelschapsdieren, 
geef dan aan “3a)”, “3b) i)” of “3b) ii)”, al naar gelang het materiaal voldoet aan de omschrijving 
in artikel 10, onder a), of artikel 10, onder b), i) of ii), van Verordening (EG) nr. 1069/2009. 
 
Gaat het om huiden en daarvan afgeleide producten, geef dan aan “3b) iii)” of “3n)”, al naar 
gelang het materiaal voldoet aan de omschrijving in artikel 10, onder b), iii), of artikel 10, onder 
n), van Verordening (EG) nr. 1069/2009. 
 
Indien de zending uit meer dan een categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, 
het aantal recipiënten per categorie vermelden. 
 
Soort behandeling: Geef voor behandelde huiden aan: “a)” voor gedroogd; “b)”voor nat of droog 
gezouten minimaal 14 dagen vóór verzending; “c)” voor gezouten gedurende 7 dagen met zeezout 
waaraan 2% natriumcarbonaat is toegevoegd. 
 
Beschrijf voor categorie 1- en 2-materialen de verwerkingsmethode aan (dit moet één van 
methoden 1 t/m 5 zijn als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, van Verordening (EU) nr. 
142/2011). 
 
Beschrijf, indien van toepassing, voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide producten die 
bestemd zijn voor gebruik in diervoeders, de aard en de methode van behandeling aan, of de 
toegepaste verwerkingsmethode (in geval van toepassing van één van methoden 1 t/m 7 als 
bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk III, van Verordening (EU) nr. 142/2011)is gebruikt. 
 
Partijnummer: Partijnummer of oormerknummer, indien van toepassing. 
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Bijlage 1 – Toelichting en verklaring GN-codes  
 
Hieronder volgt een lijst met GS- of GN-codes (Vak I.19) die gebruikt kunnen worden voor dierlijke 
bijproducten (Zie tabel 1). Aan deze codes is omschrijving gekoppeld. Deze omschrijving moet 
ingevuld worden in Vak. I.18 van het handelsdocument. 
 
Tabel 1 : GS- of GN-codes  

 

Soort materiaal / dierlijk bijproduct GS- of GN-code 

Categorie 1-materiaal of uit categorie 1-materiaal afgeleide producten 

Onverwerkt of verwerkt categorie 1-materiaal (incl. 
gesmolten vetten voor b.v. productie van biodiesel 
of verbranding, vetderivaten zoals glycerine en 
jachttrofeeën en taxidermische producten)  

0511  91 of  0511 99   

Categorie 2-materiaal of uit categorie 2-materiaal afgeleide producten 

Onverwerkt of verwerkt categorie 2-materiaal 
(m.u.v. mest en inhoud van het maagdarmkanaal 
en incl. gesmolten vetten voor b.v. oleochemische 
doeleinden, de productie van biodiesel of 
verbranding en vetderivaten zoals glycerine. Ook 
incl. jachttrofeeën en taxidermische producten) 

0511  91 of  0511 99   

Onverwerkte mest, verwerkte mest en verwerkte 
producten uit mest 

3101 

Producten van de bijenteelt, bestemd voor gebruik 
in de bijenteelt 

0511 99   

Categorie 3-materiaal of uit categorie 3-materiaal afgeleide producten 

Alle soorten categorie 3-materiaal en daaruit 
verkregen producten, indien bestemd voor 
farmaceutisch gebruik 

0510, 3001 of 3002 afhankelijk van de aard 
van het product   

Huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren 
van dieren die worden geslacht in een slachthuis 
nadat zij een keuring vóór het slachten hebben 
ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om 
voor menselijke consumptie te worden geslacht. 

Verse en behandelde huiden: 4101, 4102, 
4103, 4301 of 0511 99  afhankelijk van de 
diersoort en de aard van het product. 

Gedroogde huiden van pelsdieren: 4301 

Bloed, huiden, hoeven, veren, wol, hoorn, haar en 
bont afkomstig van dieren die geen klinische 
symptomen vertonen van een via dat product op 
mens of dier overdraagbare ziekte. 

Bloed: 0511 99 

Onbewerkt en bewerkt haar en varkenshaar: 
0502, 0503, 5101, 5102 of 5103, afhankelijk 
van de diersoort en de aard van het product 

Behandelde huiden van hoefdieren, bewerkte wol, 
bewerkt haar en varkenshaar, en veren en delen 
van veren. 

Onbewerkte en bewerkte veren en delen van 
veren: 0505 en onbewerkte en bewerkte 
wol: 5101 of 5103 afhankelijk van de aard 
van het product  

Beenderen, hoorn en hoeven en producten uit 
beenderen, hoorn en hoeven (m.u.v. meel uit 
beenderen, hoorn en hoeven), niet bestemd als 
voedermateriaal, organische meststof of 
bodemverbeteraar. 

Beenderen en producten daaruit: 0506 

Hoorn, horens en hoeven en producten 
daaruit: 0507   

Op volle zee voor de productie van vismeel 
gevangen vis of andere zeedieren, m.u.v. 
zeezoogdieren 

Verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven 
die visproducten voor menselijke consumptie 
vervaardigen 

0511 91 



Toelichting invullen handelsdocument dierlijke bijproducten 

Versie 13 december 2012 Bron: NVWA, Divisie C&V, Afdeling TO Pagina 5 van 8 

Voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en 
smaakgevende ingewanden 

Voeder voor honden en katten, opgemaakt 
voor verkoop in het klein: 2309 10 

Hondenkluiven, smaakgevende ingewanden 
en overige voeders voor gezelschapsdieren: 
2309 90   

Dierlijke bijproducten verkregen bij de productie 
van voor menselijke consumptie bestemde 
producten, waaronder ontvette beenderen en kanen 

Ontvette beenderen: 0506 

Kanen: 2301 10 

Verwerkte dierlijke eiwitten 2301 10 of 2301 20   

Andere voedermiddelen dan verwerkte dierlijke 
eiwitten, geproduceerd in een erkend categorie 3-
verwerkingsbedrijf   

Gesmolten vet en visolie: 1501, 1502, 1503, 
1504, 1506, 1516 10 of 1518, afhankelijk 
van de diersoort en de aard van het product 

Caseïne: 3501 

Albumine: 3502 

Gelatine: 3503 

Collageen en gehydrolyseerde eiwitten: 3504 

0506, 0507, 2301 10, 2301 20 of 2309 90 
voor zover het product aan één van deze 
omschrijvingen voldoet 

Overige: 0511  91 of 0511 99    

Gesmolten vet afkomstig van categorie 3-materiaal 
dat bestemd is voor oleochemische doeleinden of 
technisch gebruik 

Gesmolten vet en visolie: 1501, 1502, 1503, 
1504, 1506, 1516 10, afhankelijk van de 
diersoort en de aard van het product   

Vetderivaten geproduceerd uit cat.3-gesmolten 
vetten (incl. glycerine uit biodieselproductie) 

1518 

Compost uit erkende composteerinstallaties, 
gistingresiduen van erkende biogasinstallaties en 
biologische meststoffen en bodemverbeteraars uit 
verwerkt categorie 3-materiaal 

3101 indien gebruikt als meststof 

0511 99 voor andere toepassingen (b.v. 
verbranding) 

Jachttrofeeën en taxidermische producten 0506, 0507 of 9705, afhankelijk van de aard 
van het product   

Ander categorie 3-materiaal en daaruit verkregen 
producten dan hierboven genoemd, bestemd voor 
ander dan farmaceutisch gebruik 

0511 99 (b.v. grondstoffen voor petfood, 
keukenafval en eetresten en voormalige 
voedingsmiddelen)   

  
Verklaring van de gebruikte nomenclatuurcodes of GN-codes  (Vak I.18) 
 
05 – ANDERE PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER 
BEGREPEN 
0502 – Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor 
borstelwerk; afval van dit haar 

0503 – Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, als dan niet op een 
onderlaag 

0505 – Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van 
veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter 
voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van 
veren 

0506 – Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm 
gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen 

0507 – Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, 
hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm 
gesneden; poeder en afval van deze stoffen 

0508 – Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; 
schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten 
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van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en 
afval van deze stoffen 

0510 – Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren 
en andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van 
farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd 

0511 – PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER 
BEGREPEN; DODE DIEREN VAN DE SOORTEN BEDOELD BIJ HOOFDSTUK 1 OF 3, NIET GESCHIKT 
VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE 

0511 91 – Producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere 
ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3 (vis, 
schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren) 

0511 99 – Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder 
begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1(dieren van de species: 
paarden, ezels, muildieren en muilezels, runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee en 
andere dieren ( zoogdieren:primaten, zoogdieren van de orde Cetacea en Sirenia en andere 
zoogdieren zoals olifanten, kamelen, zebra's, hazen, konijnen etc, reptielen en vogels en 
andere zoals bijen, andere insecten, kikkers), niet geschikt voor menselijke consumptie 

15 – VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUKTEN DAARVAN; 
BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG 

1501 – Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij 
post 0209 of bij post 1503 

1502 – Rund-, schapen of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 

1503 – Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet 
vermengd, noch op andere wijze bereid 

1504 – Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 

1505 – Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen 

1506 – Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 
niet chemisch gewijzigd 

1516 – DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE VETTEN OLIËN, ALSMEDE FRACTIES DAARVAN, GEHEEL OF 
GEDEELTEIJK GEHYDROGENEERD, VERESTERD, OPNIEUW VERESTERD OF GEËLAÏDINISEERD, OOK 
INDIEN GERAFFINEERD, DOCH NIET VERDER BEREID 

1516 10 – Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan 

1518 – Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, 
geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere 
dan die bedoeld bij post  

23 – RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN 

2301 – meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van 
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; 
kanen 

2301 10 – meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen 

2301 20– meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van 
andere ongewervelde waterdieren 

2309 – BEREIDINGEN VAN DE SOORT GEBRUIKT VOOR HET VOEDEREN VAN DIEREN 

 2309 10 – honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

2309 90 – Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, andere dan 
die van 230910 

35- EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN 

 3501 –  Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne 

3502 – Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, 
bevattende meer dan 80 gewichtpercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), 
albuminaten en andere derivaten van albuminen 

3503 – Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien 
gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; 
"isinglass"; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij 
post  3501 
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3504 – Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, 
elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met 
chroom 

30 – FARMACEUTISCHE PRODUKTEN 

3001 – Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in 
poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten 
daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of 
dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch 
elders onder begrepen 

3002 – Menselijk bloed, dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of 
voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede 
andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door 
middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen 
(andere dan gist) en dergelijke producten 

31 – MESTSTOFFEN 

3101 – Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling 
vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische 
behandeling van dierlijke of plantaardige producten 

41 – HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN) ALSMEDE LEDER 

4101 – Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van 
paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld (“pickled”) of 
anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder 
bewerkt), ook indien onthaard of gesplit 

4102 – Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, 
gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament 
verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 
1, onder c, op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

4103 – Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld 
(“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of 
verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) 
en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

43 – PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT 

4301 – Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, 
daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide 
huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103 

51 – WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GAREN EN WEEFSELS VAN PAARDEHAAR (CRIN) 

5101 – Wol, niet gekaard en niet gekamd 

5102 – Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd 

5103 – Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daar onder begrepen 
doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar 

97 – KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN 

9705 – Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen met een zoölogisch, botanisch, 
mineralogisch, anatomisch, historisch archeologisch, paleontologisch, etnografisch of 
numismatisch belang 



Toelichting invullen handelsdocument dierlijke bijproducten 

Versie 13 december 2012 Bron: NVWA, Divisie C&V, Afdeling TO Pagina 8 van 8 

Bijlage 2 - Toelichting ISO-codes  
 
ISO staat voor “International Organisation for Standardisation”. ISO 3166 is de internationale 
Standard voor landencodes. Het doel van de norm ISO 3166 is codes te bepalen voor de 
verklaring/vertegenwoordiging van namen van landen, gebieden met geografische belang en de 
onderverdeling hiervan 
 
In onderstaande tabel staat de ISO-codes van de EU-lidstaten opgenomen. 
 

Andorra (AD)* Finland (FI) Litouwen (LT) Roemenië (RO) 

België (BE) Frankrijk (FR) Luxemburg (LU) Slovenië (SI) 

Bulgarije (BG) Griekenland (GR) Malta (MT) Slowakije (SK) 

Cyprus (CY) Hongarije (HU) Nederland (NL) Spanje (ES) 

Denemarken (DK) Ierland (IE) Noorwegen (NO)* Tsjechië (CZ) 

Duitsland (DE) IJsland (IS)* Oostenrijk (AT) Verenigd Koninkrijk (GB) 

Estland (EE) Italië (IT) Polen (PL) Zweden (SE) 

Faeröer (FO)* Letland (LV) Portugal (PT) Zwitserland (CH)* 

 
* Deze landen zijn eigenlijk geen lidstaten van de EU maar moeten wel op basis van bepaalde 
overeenkomsten met de EU als EU-lidstaten worden beschouwd 
 
Faeröer, IJsland en Noorwegen behoren tot de EER-landen (Economisch Europese Ruimte). De 
basis voor de overeenkomsten tussen de EU en deze 3 landen is: Het besluit van het Gemengd 
Comité van de EER (bijlage 1-veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en het besluit Nr. 
1/2001 van het Gemengd Comité EG-Faeroer 92001/127/EG). 
Deze landen hebben de veterinaire communautaire wetgeving overgenomen voor onderstaande 
dierlijke bijproducten. Bij de verzending van deze dierlijke bijproducten vanuit andere lidstaten 
moeten deze landen als lidstaten  worden beschouwd. 
− Faeröer:  vismeel voor diervoer en onbewerkte schapenwol, 
− IJsland:  vismeel voor diervoer en, 
− Noorwegen: alle dierlijke bijproducten 
 
De ISO-codes van derde landen zijn echter niet in een tabel opgenomen maar zijn wel te vinden in 
de volgende website: Country Codes - ISO 3166 
 


