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3.b. Groepen van producten die vallen binnen het toepassingsgebied van  

       Verordening (EG) Nr. 999/2001 
Zoals aangekondigd in de IDTF-nieuwsbrief van 04-10-2018, heeft het ICRT de reinigingsvoorwaarden geactualiseerd, maar ook de producten die 

binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen op een betere manier gestructureerd. Hiertoe heeft het ICRT, waar mogelijk, groepen 

producten aangemaakt met dezelfde wettelijke voorwaarden: 

 

Productnaam IDTF-nr. 

(Mengvoeders met) Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers- bestemd 

voor het vervoederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren (inclusief 

aquacultuurdieren) 

10042 

(Mengvoeder met ) Vismeel bestemd voor het vervoederen aan niet-herkauwende 

landbouwhuisdieren (inclusief aquacultuurdieren) excl. niet-gespeende 

herkauwers 

10046 

Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong bestemd voor 

gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze bevatten 

10118 

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van niet-herkauwers ander dan vismeel bestemd voor 

gebruik in diervoeders of mengvoeders die deze VDE bevatten 

10119 

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van herkauwers bestemd voor gebruik in diervoeders 

of mengvoeders die deze bevatten 

10152 

Overige producten van herkauwers (zie omschrijving) 10153 
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Als gevolg hiervan zijn sommige producten die onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 999/2001 vallen en die al in de IDTF 

zijn opgenomen, overgebracht naar deze nieuwe groepen. De vorige IDTF-nummers van deze producten worden per 15-3-2019 verwijderd. 

Zie de onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie. 

 

Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Bloedproducten van niet-herkauwers 10093 10042 

(Mengvoeders met) Bloedproducten 

afkomstig van niet-herkauwers- 

bestemd voor het vervoederen van 

niet-herkauwende 

landbouwhuisdieren (inclusief 

aquacultuurdieren 

Visvoeders met bloedproducten afkomstig van niet-

herkauwers behalve serum 

10117 

 

Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Diervoeders met vismeel 10043 

10046 

(Mengvoeder met ) Vismeel bestemd 

voor het vervoederen aan niet-

herkauwende landbouwhuisdieren 

(inclusief aquacultuurdieren) excl. 

niet-gespeende herkauwers 

Schaaldiermeel 10100 

Visgratenmeel 10102 

Krilleiwitconcentraat, gehydrolyseerd, droog, wanneer 

niet elders beschreven in de IDTF 

10103 

Krilleiwitconcentraat, gehydrolyseerd, niet droog, 

wanneer niet elders beschreven in de IDTF 

10104 

Zeeringwormmeel 10105 

Zeezoöplanktonmeel 10106 

Weekdiermeel 10107 
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Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Inktvismeel 10108 

Visperssap, niet droog, wanneer afkomstig van een 

bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009 

30353 

Visperssap, droog, wanneer afkomstig van een bedrijf 

erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009 

40365 

 

Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Dicalciumfosfaat van dierlijke oorsprong 

[Calciumwaterstoforthofosfaat]  

10040 10118 

Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat 

van dierlijke oorsprong bestemd voor 

gebruik in diervoeders of 

mengvoeders die deze bevatten 

Tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong 

[Tricalciumorthofosfaat] 

10044 

 

Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Visvoeders die bloedmeel bevatten afkomstig van niet-

herkauwers 

10047 10119 

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van niet-

herkauwers ander dan vismeel 

bestemd voor gebruik in diervoeders 

of mengvoeders die deze VDE 

bevatten 

Beendermeel, ontlijmd, wanneer afkomstig van een 

bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009 

10084 

Bloedmeel van niet-herkauwer 10091 

Verenmeel, niet aantoonbaar gehydrolyseerd 10094 

Haarmeel, afkomstig van een inrichting erkend volgens 

VO (EG) nr. 1069/2009 

30404 
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Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Bloedmeel van herkauwers of van onbekende 

oorsprong 

10092 10152 

Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van 

herkauwers bestemd voor gebruik in 

diervoeders of mengvoeders die deze 

bevatten 

Haarmeel, afkomstig van een inrichting erkend volgens 

VO (EG) nr. 1069/2009 

30404 

Beendermeel, ontlijmd, wanneer afkomstig van een 

bedrijf erkend volgens Vo. (EG) 1069/2009 

10084 

 

 

 

Productnaam Vorig IDTF-nr. Nieuw IDTF-nr. 

Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten afkomstig van 

herkauwers (behalve huiden en vellen), of van 

onbekende oorsprong 

10074   

 

 

 

10153 

Overige producten van herkauwers 

(zie omschrijving) 

Bloedproducten van herkauwers of van onbekende 

oorsprong 

10075 

Producten van de zoetwarenindustrie met gelatine 

afkomstig van herkauwers 

10087 

Diervoeder met gelatine van herkauwers, 

bloedproducten van herkauwers of gehydrolyseerde 

eiwitten van herkauwers (behalve van vellen en huiden) 

10120 

Gelatine van herkauwers of van onbekende oorsprong, 

droog 

30386 

 

 

 


