
 

 

 

 

 

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime Publicatiedatum Verplicht vanaf 

30090 Mangaandioxide “MnO" is toegevoegd aan formule 
“1344-42-0" is toegevoegd aan het CAS-nummer 

“215-695-8" is toegevoegd aan het EINECS-

nummer 

B 28-04-2022 28-08-2022 

40420 Nieuwe landbouwmachines 

rechtstreeks uit de fabriek  

 

Productnaam wijzigen in "Nieuwe 
landbouwmachines en hefwerktuigen rechtstreeks 
uit de fabriek" 

 "Stapelaars/ stackers, nieuw" is toegevoegd aan 

gerelateerde producten 

A 28-04-2022 28-08-2022 

30531 Sulfaatzouten non food/ non 

feed met reinigingsregime B 

"Ammonium thiosulfaat" en "Kalium thiosulfaat" 

zijn toegevoegd aan gerelateerde producten 

B 28-04-2022 28-08-2022 

40277 Maïssilage voor biogas Productnaam is gewijzigd  in "(Mengsel van) 
Plantaardige grondstoffen voor biogas zonder 
waarneembare tekenen van bederf".  

"Voor producten met waarneembare tekenen van 

bederf zie IDTF nr. 20033 "Materialen met 

waarneembare bederfverschijnselen" is 

toegevoegd aan voetnoot 

 

Lijst met verschillen 28-04-2022 28-08-2022 

40421 Grote betonelementen, nieuw Productnaam is gewijzigd in "Betonelementen, 
nieuw". 
“Granulaatbeton" is toegevoegd aan gerelateerde 
producten 

 "Siporex" is toegevoegd als voorbeeld merknaam 

 

A 28-04-2022 28-08-2022 

30519 Esters met reinigingsregime C  “Glycerol, propoxylated” is toegevoegd aan 
gerelateerde producten 
“25791-96-2” is toegevoegd aan CAS- nummer 

“Petol 250-3” is toegevoegd als voorbeeld 

merknaam 

 

C 28-04-2022 28-08-2022 

https://www.icrt-idtf.com/nl/product/nieuwe-landbouwmachines-rechtstreeks-uit-de-fabriek/
https://www.icrt-idtf.com/nl/product/nieuwe-landbouwmachines-rechtstreeks-uit-de-fabriek/
https://www.icrt-idtf.com/nl/product/esters-met-reinigingsregime-c/
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime Publicatiedatum Verplicht vanaf 

30261 Vetzuurmengsel uit de 
biodieselproductie van 
plantaardige oorsprong 

 

“Zepen (soapstocks), plantaardige olie, 
aangezuurd " is toegevoegd aan  gerelateerde 
producten 
“Esterification acid oil” is toegevoegd aan  
voorbeeld merknaam 
“68952-95-4" is toegevoegd aan het CAS-nummer 

“273-179-8" is toegevoegd aan het EINECS-

nummer 

C 28-04-2022 28-08-2022 

10153 Overige producten van 

herkauwers (zie omschrijving) 

De volgende producten zijn ondergebracht in IDTF 
nr. 10176: 

• Gelatine afkomstig van herkauwers of 
van onbekende oorsprong 

• Collageen van herkauwers of van 
onbekende oorsprong 

• Mengvoeder met collagen of gelatine 
afkomstig van herkauwers 

Producten van zoetwarenindustrie met gelatine 

afkomstig van herkauwers 

List of differences 28-04-2022 28-08-2022 

10119 Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) 

van niet-herkauwers ander 

dan vismeel bestemd voor 

gebruik in diervoeders of 

mengvoeders die deze VDE 

bevatten 

Wijziging productnaam in : “ Verwerkt dierlijk eiwit 
(VDE) afkomstig van niet-herkauwers andere dan: 
aquacultuurdieren, gekweekte insecten, varkens 
en pluimvee en mengvoeders die deze producten 
bevatten 
”  
Toevoeging “paardenmeel” aan gerelateerde 
producten 
Wijziging van gerelateerde product naam: 

• Haarmeel afkomstig van niet-herkauwers 
andere dan varkens 

• Bloedmeel afkomstig van niet-
herkauwers andere dan varkens en 
pluimvee 

• Kanenmeel afkomstig van niet-
herkauwers andere dan varkens en 
pluimvee 

• Mengvoeders met VDE afkomstig van 
niet-herkauwers andere dan 
aquacultuurdieren, gekweekte insecten, 
varkens en pluimvee 

Het volgende product is ondergebracht in IDTF 
nr.10175: 

• Varkensmeel 

Lijst met verschillen 28-04-2022 28-08-2022 
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime Publicatiedatum Verplicht vanaf 

Het volgende product is ondergebracht in IDTF 
nr.10177: 

• Bloedmeel van pluimvee 

• Vleesbeenderenmeel afkomstig van 
categorie 3-materiaal 

Het volgende product is ondergebracht in IDTF 
10178 : 

• Meel van gekweekte insecten 

30438 Polyamide Wijziging productnaam in “Polyamidepoeder” 

 
B 20-04-2022 28-08-2022 

 

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


