BLZ 1/2

Referentienummer:

AANVRAAG OM TOESTEMMING VOOR DE VERZENDING VAN
VLEESBEENDERMEEL EN DIERLIJKE VET VAN CATEGORIE-2 MATERIAAL VOOR
GEBRUIK IN OF ALS MESTSTOFFEN/BODEMVERBETERAARS NAAR BELGIË
(ARTIKEL 48 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1069/2009)
(De invoermachtigingen zijn betalend overeenkomstig het KB 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. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager. Alle informatie betreffende
deze retributies alsook de tarieven zijn terug te vinden op http://www.favv.be/financiering/retributies/ )

VUL HET DOCUMENT IN BLOKLETTERS IN & MAIL NAAR EXPORT@FAVV.BE
Naam en adres van de aanvrager

Erkennings- of registratienummer (2)

Ondernemingsnr./vestigingseenheidsnr.

Naam en adres
oorsprong

van

de

plaats(en)

van

Naam en adres van de verzender (1)

Naam en adres
bestemming (3)

van

de

plaats(s)

Erkennings- of registratienummer(s) (2)

Erkennings- of registratienummer (2)

van

Erkennings- of registratienummer(s)(3)

Ondernemingsnr(s)./vestigingseenheidsnr(s).

Dierlijke bijproducten/afgeleide producten (4)

Beoogd gebruik (4)



Categorie 1-materiaal dat bestaat uit:



Verwijdering als afvalstof



Verwerking



(aard van het materiaal)
Categorie 2-materiaal dat bestaat uit:



Verbranding



Verbranding of meeverbranding in voor
dierlijke bijproducten erkende inrichtingen of
bedrijven



Uitrijden op het land



Omzetting in biogas



Compostering



Inrichting waar tussenhandelingen worden
uitgevoerd







(aard van het materiaal)
Van
categorie
1-materiaal
afgeleid
vleesbeendermeel
Van categorie 1-materiaal afgeleid gesmolten
vet
Van
categorie
2-materiaal
afgeleid
vleesbeendermeel
Van categorie 2-materiaal afgeleid gesmolten
vet
Visolie of vismeel met een te hoog gehalte

BLZ 2/2

Referentienummer:

aan dioxinen en/of pcb's in overeenstemming
met bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG,
bestemd voor zuivering in een erkende
inrichting.



Voeder voor gezelschapsdieren (5)



Productie
van
biodiesel
biobrandstoffen
Voor vervoedering aan (6):



of

andere



Voor de productie van de volgende afgeleide
producten (7) (2):



Bestemd voor zuivering in een erkende
inrichting (2)

Geef de hoeveelheid dierlijke bijproducten/afgeleide producten (volume of massa) aan (2) (8)

In het geval
gesmolten vet:

van

vleesbeendermeel

en

Het materiaal is met de volgende methode (9)
verwerkt:

Diersoort van oorsprong (deze informatie
moet overeenkomen met de vermelding van
de soort in Docom/CD (12)):

De materialen zijn met GTH gemerkt.
Verwerkingsmethode in het geval van visolie die bestemd is voor zuivering:
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande informatie feitelijk correct is.
Naam:
Datum:

Handtekening:

Telefoon:
E-mail:
Besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming (10):
De verzending van de zending wordt:


geweigerd.



aanvaard.



aanvaard, mits de materialen onder druk worden gesteriliseerd (methode 1) en met GTH worden
gemarkeerd.



aanvaard, mits de verzending onder de volgende voorwaarden plaatsvindt (2):

Deze vergunning is geldig tot (11)

(Datum, stempel en handtekening van de bevoegde autoriteit)

Referentienummer:

BLZ 3/2

Opmerkingen:
Vul het document in blokletters in.
(1) Vul in indien de verzender verschillend is van de aanvrager.
(2) Vul zo nodig in.
(3) In het geval van zendingen in bulk naar meerdere plaatsen van bestemming is de aanvrager verantwoordelijk voor het aan
de LVE verstrekken van alle gegevens met betrekking tot de verschillende plaatsen van bestemming.
(4) Het juiste vakje aankruisen.
(5) In het geval van uit derde landen ingevoerd voeder voor gezelschapsdieren dat is geproduceerd met categorie 1-materiaal
zoals bedoeld in artikel 8, onder c), van Verordening (EG) nr. 1069/2009.
(6) Specificeren overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.
(7) Specificeer het beoogde gebruik, zoals voor de vervaardiging van bont, organische meststoffen/bodemverbeteraars,
taxidermie enz.
(8) Specificeren. Vermeld in het geval van dode paardachtigen het nummer van de transponder (microchip), indien beschikbaar,
of het unieke levensnummer zoals gedefinieerd in artikel 2, onder o), van Verordening (EU) 2015/262 van de Commissie, zoals
aangegeven in het identificatiedocument.
(9) Specificeer een van de in bijlage IV, hoofdstuk III of IV, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bedoelde verwerkingsmethoden.
(10) Voor de bevoegde autoriteit: het juiste vakje aankruisen.
(11) Datum van het verstrijken van de vergunning invullen.
(12) Docom: handelsdocument in Traces-formulier/CD: handelsdocument

