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1. Doel
Voor het intracommunautair handelsverkeer van niet-verwerkte mest zijn de Gewesten de
bevoegde overheden in België. Wanneer er gezondheidsverklaringen noodzakelijk zijn om dit
verkeer mogelijk te maken, zal het FAVV een aantal taken in de procedure op zich nemen, met
name het uitreiken van de gezondheidsverklaringen en de melding van de zending aan de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming via TRACES-melding. In deze instructie
worden voor de betrokken operatoren de verschillende stappen verduidelijkt voor de
intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest vanuit België naar andere lidstaten vanuit
België.

2. Toepassingsgebied
Deze instructie is van toepassing op de intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest van
andere dierensoorten dan paardachtigen vanuit België naar andere lidstaten.
Gezien er voor verwerkte mest en niet-verwerkte mest van paardachtigen geen
gezondheidsverklaringen noodzakelijk zijn, komt het FAVV niet tussen in de verzending van deze
producten. Dit valt volledig onder de gewestelijke diensten (Mestbank voor Vlaanderen en OWD
voor Wallonië) en zodoende buiten het toepassingsgebied van deze instructie.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen.

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr.
1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten).
Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van
verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/EG van de Raad wat
betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de
grens krachtens die richtlijn.

4. Definities en afkortingen
Afkortingen:
•

DSD: Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
Département du Sol et des Déchets.

•

PCELCE: provinciale lokale controle-eenheid.

•

TRACES: Trade Control and Expert System, dat is ingesteld bij de Beschikkingen
2003/24/EG en 2004/292/EG van de Commissieacroniem voor Trade Control and Expert
System = . het in beschikking 2003/24/EG bedoelde geïntegreerde veterinaire
computersysteem.

Definities:
TRACES: het in beschikking 2003/24/EG bedoelde geïntegreerde veterinaire computersysteem.

5. Inleiding
5.1. Algemene eisen
De Europese wetgeving over dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke
consumptie legt een aantal voorwaarden op bij transport van niet-verwerkte mest. Ongeacht de
diersoort zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
• De lidstaat van bestemming moet de zending toegestaan hebben.
•

De zending moet rechtstreeks naar het erkende of geregistreerde bedrijf/de
inrichting/het agrarisch bedrijf van bestemming worden vervoerd.

•

De bevoegde overheid van de lidstaat van verzending moet iedere zending melden via
TRACES. De bevoegde overheid van de ontvangende lidstaat moet vervolgens de
aankomst van de zending in TRACES melden.

•

De algemene hygiëne, identificatie en traceerbaarheidseisen van bijlage VIII van
verordening (EU) nr. 142/2011 zijn van toepassing.

5.2. Specifieke eisen
Afhankelijk van de diersoort en eventueel de bestemming zijn bovenop de hierboven genoemde
voorwaarden een aantal bijkomende voorwaarden van kracht.
Niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan pluimvee en paardachtigen die is bestemd
om, onder controle van de bevoegde autoriteiten, te worden uitgereden op de gronden van
eenzelfde bedrijf gelegen aan weerszijden van de grens tussen twee lidstaten moet afkomstig
zijn uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in verband met ernstige overdraagbare
ziekten. Dit wordt echter niet bevestigd door een gezondheidsverklaring van de bevoegde
overheid.
Het verzenden van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan pluimvee en paardachtigen
is verboden tenzij de lidstaat van bestemming hier een specifieke toelating heeft voor gegeven en
ze Iedere zending van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan pluimvee en
paardachtigen die is bestemd is voor verwerking in een bedrijf voor de vervaardiging van afgeleide
producten voor toepassingen buiten de voederketen of voor omzetting in biogas of compost of
om op een agrarisch bedrijf te worden uitgereden. Elke van deze zendingen, moet vergezeld
gaan van een (door het FAVV afgeleverde) origineel gehandtekende gezondheidsverklaring
overeenkomstig het model in bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 1 van verordening (EU) nr. 142/2011.
In het geval de mest bestemd is om op een agrarisch bedrijf te worden uitgereden, dient
bijkomend de bevoegde gewestelijk overheid (Mestbank voor Vlaanderen of OWD DSD voor
Wallonië) zijn instemming te geven voor deze zending (volgens bijlage XI, hoofdstuk I, afdeling 1,
1, b, ii) van verordening (EU) nr. 142/2011).

Iedere andere bestemming voor intracommunautair vervoer van niet-verwerkte mest van andere
diersoorten dan pluimvee en paardachtigen is verboden.
Iedere zending niet-verwerkte pluimveemest dient vergezeld te gaan van een (door het FAVV
afgeleverde) origineel gehandtekende gezondheidsverklaring overeenkomstig het model in bijlage
XI, hoofdstuk I, afdeling 1 van verordening (EU) nr. 142/2011. Deze verklaring bevestigd bevestigt
dat de mest afkomstig is uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in verband met de
ziekte van Newcastle of aviaire influenza en dat indien de mest afkomstig is van tegen de ziekte
van Newcastle ingeënte koppels, deze niet verzonden wordt naar een gebied dat overeenkomstig
art. 15 lid 2 van richtlijn 90/539/EEG erkend is als “gebied waar niet tegen de ziekte van Newcastle
wordt ingeënt”.
In twee gevallen is dus een gezondheidsverklaring van het FAVV noodzakelijk. De procedure voor
het verkrijgen van een dergelijke gezondheidsverklaring staat onder punt 6 beschreven. Het
afleveren van dit certificaat is betalend overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november
2005. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager. Alle
informatie betreffende deze retributies alsook de tarieven zijnis terug te vinden op
http://www.favv.be/financiering/retributies/.

6. Procedure voor het verkrijgen van de gezondheidsverklaring
Opgelet: het verkrijgen van de gezondheidsverklaring bij het FAVV is mogelijks slechts een deel
van een andere gewestelijke procedure om goedkeuring voor uitvoer te verkrijgen. Contacteer
voor meer informatie hiervoor Mestbank in Vlaanderen of DSD in Wallonië.
1. De verantwoordelijke van het bedrijf dat niet-verwerkte mest wenst te verzenden, vraagt een
toelating aan bij de bevoegde overheid van de lidstaat van bestemming. Hiervoor vult de
verantwoordelijke het model van formulier in zoals vastgelegd in bijlage XVI, hoofdstuk III,
afdeling 10 van verordening (EU) nr. 142/2011 in en zendt dit naar de bevoegde overheid
van de lidstaat van bestemming.
1. In het geval dat de niet-verwerkte mest richting Frankrijk verzonden zal worden en de mest
niet voldoet aan de Franse NFU-normen, dient de verantwoordelijke bij de bevoegde Franse
overheden bovendien een goedkeuring in het kader van de Europese Verordening
Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) aan te vragen.
2. Het bedrijf bekomt de toestemming en in voorkomend geval de EVOA-goedkeuring.
2. De verantwoordelijke van het bedrijf meldt het verkrijgen van de toestemming en in
voorkomend geval de EVOA- goedkeuring aan de bevoegde gewestelijke diensten
(Mestbank in Vlaanderen of OWD DSD in Wallonië).
3. De verantwoordelijke van het bedrijf vult het aanvraagformulier in als bijlage in en stuurt het,
per fax of e-mail, naar de betrokken LCE. Het ingevulde formulier wordt uiterlijk vóór 12 uur
op de werkdag voorafgaand aan de verzending naar de betrokken PCE LCE verstuurd (per
fax of e-mail). De verantwoordelijke dient ermee rekening te houden dat geen
gezondheidsverklaringen worden uitgereikt meer dan 9 dagen voor het geplande vertrek.
3.4. De LCE voert de administratieve controles uit om na te gaan of aan alle voorwaarden is
voldaan. Naast administratieve controles voert de LCE ook steekproefsgewijs fysieke
controles uit op deze zendingen. Op basis van de uitgevoerde controles, reikt de LCE de
gezondheidsverklaring uit en meldt de zending via TRACES.

7. Bijlagen
Aanvraagformulier certificatie voor intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest.
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