
 

 

 

 

 

 

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

10148 Spoorwegballast  De productnaam werd gewijzigd naar  

“Spoorwegconstructie-materiaal, gebruikt”  

“Spoorwegballast (spoorgrind), gebruikt” en  

“Houten spoorwegbalken, gebruikt” werden toegevoegd aan 

producten die onder deze productnaam vallen. 

Verboden 

10048 Aardolieproducten 

(brandstoffen en smeerolie) 

Toevoegen van merknaam : URSA HD 15W-40 Verboden 

30517 Ethers met reinigingsregime C Toevoegen van CAS nummer: 646-06-0 

Merknaam: Dioxolane ultra pure 

C 

40285 Kunstmeststoffen en minerale 

bodemverbeteraars  

(in vaste form) 

Voorbeelden van merknamen “Doloflour” A 

20039 Organische meststoffen of 

bodemverbeteraars afkomstig 

uit een volgens Vo. (EG) 

1069/2009 erkende inrichting. 

Toevoegen van “gehygiëniseerde mest” aan producten die 

onder deze productnaam vallen. 

D 

40341 Voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong met 

min. reiniging A 

Toevoegen van vlaskaf aan producten die onder deze 

productnaam vallen. 

A 

30299 Zoutslakken afkomstig uit 

aluminium smeltproces 

Merknaam “Valoxy” 

EURAL Code: 100330 

B 
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30515 Aromatische koolwaterstoffen Toevoegen van “alifatisch oplosmiddel” aan producten die 

onder deze productnaam vallen. 

CAS nummer: 918-481-9 

Merknaam: Solvent aliphatiq D60 Exo TIPP 

C 

30515 Aromatische koolwaterstoffen De productnaam werd gewijzigd naar “monocyclische 

aromatische koolwaterstoffen indien niet gespecifieerd”  

C 

10150 Aromatische koolwaterstoffen 

langketenige, gechloreerde 

koolwaterstoffen 

De productnaam werd gewijzigd naar “polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen”  

Verboden 

40241 Kalkslib, vrijkomend bij de 

melkzuurbereiding  

(CaCO3 + H2O) 

Dit product werd toegevoegd aan IDTF nummer 30529 

“Kalkslib” 

B 

30297 Calciumsulfaat Dit product werd toegevoegd aan IDTF nummer 30531 

“Sulfaatzouten non-food/ non-feed met reinigingsregime B” 

B 

30380 Ijzer (II)-sulfaat, geen 

“feed/food” kwaliteit 

Dit product werd toegevoegd aan IDTF nummer 30531 

“Sulfaatzouten non-food/ non-feed met reinigingsregime B” 

B 

30058 Bariumsulfaat Dit product werd toegevoegd aan IDTF nummer 30532 

“Sulfaatzouten non-food/ non-feed met reinigingsregime C” 

C 

30121 Zwavelzuur Dit product werd toegevoegd aan IDTF nummer 30532 

“Sulfaatzouten non-food/ non-feed met reinigingsregime C” 

C 

30316 Dierlijke vetten uit categorie 3 Vrijstelling OVOCOM 

“Reiniging na een transport van een product opgenomen in dit 

IDTF-nr., is niet verplicht, wanneer aan alle volgende 

voorwaarden is voldaan: 

1. De volgende lading behoort tot hetzelfde lot en is 

aangemerkt als geschikt voor feed ; 

C 
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2. Een representatieve dioxineanalyse moet het lot 

vergezellen; 

3. De bulktank moet goed geledigd worden; 

4. Deze vrijstelling van reiniging moet schriftelijk worden 

goedgekeurd door het bedrijf dat de producten ontvangt. 

De opdrachtgever moet aan de transporteur bevestigen dat 

deze vrijstelling kan worden toegepast; 

5. Deze vrijstelling van reiniging mag niet leiden tot een 

toename in chemische, microbiologische en/of fysische 

gevaren voor het getransporteerde diervoeder en moet 

opgenomen zijn in de gevarenanalyse van de 

transportonderneming en moet gedocumenteerd zijn; 

6. De tijd tussen 2 opeenvolgende ladingen moet ook in 

overweging genomen worden in de gevarenanalyse. De 

reiniging moet frequent gebeuren. 

30065; 30073; 30066; 30095; 30082; 30061; 

30088; 30105; 30121; 30109; 30108; 30144; 

30127; 30130; 30129; 30206; 30131; 30175; 

30195; 30126; 30152; 30160; 30172; 30124; 

30173; 30132; 30187; 30190; 30188; 30140;  

30176; 30133; 30181; 30194; 30135; 30209; 

30189; 30166; 30180; 30167; 30147; 30148; 

30149; 30150; 30186; 30185; 30178; 30177; 

30161; 30158; 30208; 30207; 30211; 30203; 

30162; 30183; 30184; 30145; 30146; 30164; 

30182; 30165; 30199; 30174; 30198; 30201; 

30153; 30192; 30154; 30151; 30168; 30170; 

30171; 30155; 30137; 30169; 30200; 30157; 

30179; 30191; 30134; 30204 

Voetnoot werd verwijderd van wege wijziging in de wetgeving: 

 

"Met verplichte reiniging met geschikt reinigingsmiddel 

(regime c) en mits sprake is van een met roestvrijstaal, 

epoxyhars of technisch equivalent beklede tank..” 

 

 

 

C 

 

De hierboven vermelde wijzigingen in de IDTF zijn onmiddellijk van toepassing. 


