
Rotterdam, 04 februari 2019. 
 
 
Geachte klant, 
 
Vanwege de strengere controles door de overheid op dierlijke bijproducten willen we u op het 
volgende informeren. 
 
Dierlijk vet van categorie 1 en dierlijk vet van categorie 3 vallen onder verordening (EG) 1069/2009 
‘tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde 
dierlijke bijproducten en afgeleide producten’ en onder verordening (EG) 142/2011 ‘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’. Indien used cooking oil (UCO) als categorie 3 materiaal in de Europese Unie 
wordt ingevoerd, dan gelden bovenstaande verordeningen ook voor deze UCO. Indien de bron van 
de UCO in de Europese Unie is gelegen, verschilt het per lidstaat of deze het als categorie 3 materiaal 
behandeld of niet. 
 
Grote veterinaire crises en gezondheidsproblemen voor consumenten, zoals BSE, Mond-en-
klauwzeer, Vogelgriep, Q-koorts, dioxine-eieren, etc. hebben tot deze wetgeving geleid. De 
verordeningen zijn bedoeld om gezondheidsproblemen voor mens en dier te voorkomen. In de 
verordeningen staat beschreven hoe de gehele keten moet omgaan met dierlijke bijproducten en de 
afgeleide producten daarvan. 
 
Het dierlijk vet categorie 1 en categorie 3 materiaal, dat Maastank voor haar klanten opbulkt, heeft 
reeds een behandeling ondergaan om gezondheidsrisico’s te verminderen. Daardoor wordt dit 
afgeleid product genoemd. UCO heeft echter geen specifieke behandeling ondergaan om 
gezondheidsrisico’s voor mens en dier te beperken, waardoor het door de autoriteiten gezien wordt 
als onbehandeld dierlijk bijproduct. 
 
De verordeningen stellen op de eerste plaats dat een ieder die activiteiten verricht met deze 
producten een erkenning of registratie nodig heeft voor de activiteiten. Dit hoeft geen fysieke 
activiteit te zijn, handelaren vallen ook onder de verordening. De activiteiten waarvoor erkenning of 
registratie geldt staan beschreven in artikel 23 en 24 van verordening 1069/2009.  
 
De erkenningen en registraties worden door de lokale autoriteiten bijgehouden op hun websites. 
Voor Nederland zijn ze te vinden op de website van de nVWA: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/overzicht-bedrijven-
met-erkenningen-registraties-en-vergunningen 
Hieronder staat een link naar de websites met erkenningen en registraties in andere (EU-)landen: 
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en 
 
Daarnaast wordt van elke schakel in de keten geëist dat zij de schakel in de keten vóór hen en ná hen 
identificeren om traceerbaarheid van de producten te borgen. Dat betekent dat de documentatie 
behorende bij de transporten van categorie 1 en categorie 3 materiaal door elke schakel 
gecontroleerd moet worden. Als de documenten niet op orde zijn en de schakel erna accepteert de 
levering toch, ook al is zij geen eigenaar van het product, dan is zij in overtreding. Om te voorkomen 
dat Maastank overtredingen pleegt is zij gedwongen om leveringen waarvan de documentatie niet 
op orde is te weigeren. 
 
Wij vragen u dan ook met klem om de documenten behorende bij de leveringen goed te controleren 
voordat deze aan Maastank gestuurd worden. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/overzicht-bedrijven-met-erkenningen-registraties-en-vergunningen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/overzicht-bedrijven-met-erkenningen-registraties-en-vergunningen
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en


 
Om te kunnen controleren of alle partijen op de handelsdocumenten erkend of geregistreerd zijn 
voor de juiste activiteiten, ontvangen we graag de link van de website van de bevoegde autoriteit, 
waarop uw erkenning- en/of registratienummer(s) met activiteit(en) te vinden is/zijn. Daarnaast ook 
die van uw transporteurs, de locaties van oorsprong en die van de bestemming van uw producten. 
Graag ontvangen we deze op emailadres: acceptance@maastank.nl Dit geldt ook als u in de 
toekomst gebruik gaat maken van nieuwe transporteurs, locaties van oorsprong en locaties van 
bestemming. 
 
De erkenningen van Maastank zijn te vinden onder sectie I bij categorie 3 materiaal, bij sectie II en 
sectie XIII op: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/overzicht-bedrijven-
met-erkenningen-registraties-en-vergunningen/dierlijke-bijproducten-overzicht-bedrijven 
Daarnaast heeft Maastank erkenningen en registraties voor diervoeder op basis van verordening (EG) 
183/2005: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/overzicht-bedrijven-
met-erkenningen-registraties-en-vergunningen/diervoeder-overzicht-bedrijven 
 
Aan de handelsdocumenten worden eisen gesteld. Deze zijn te vinden in verordening 142/2011, 
bijlage VIII, hoofdstuk 3. Hier is ook het voorgeschreven model voor grensoverschrijdend vervoer van 
het handelsdocument te vinden. We zien af en toe dat een verouderd model wordt gebruikt, of dat 
men de twee pagina’s op één pagina heeft geprint. Beiden is niet toegestaan. Op pagina twee van 
het handelsdocument staat nadere informatie over het invullen van de eerste pagina. Verder is er op 
de website van de nVWA een toelichting gepubliceerd over het invullen van het handelsdocument: 
https://www.nvwa.nl/documenten/dier/dierlijke-bijproducten/transport/publicaties/toelichting-op-
het-invullen-van-het-nieuwe-handelsdocument-dierlijke-bijproducten 
 
Tot slot, houd er rekening mee dat de transportvoertuigen herkenbaar moeten zijn conform 
verordening 142/2011, bijlage VIII, hoofdstuk 2. 
 
De laatste geconsolideerde versie van verordening (EG) 1069/2009 is momenteel van 01-01-2014 en 
die van verordening (EG) 142/2011 is van 02-08-2017. Beiden zijn te vinden op de website van EUR-
Lex. 
 
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de strengere controles die 
Maastank gaat uitvoeren teneinde aan de wetgeving te voldoen. Als een ieder zich aan de regels 
houdt, dan zorgt dat voor behoud van een prettige samenwerking. 
 
We zien graag de internetlinks tegemoet (acceptance@maastank.nl) waarin de erkennings- en 
registratienummers te vinden zijn van de schakels in de keten, die onder uw verantwoordelijkheid 
vallen. Tevens ontvangen we graag één SPOC (single point of contact), welke Maastank kan 
contacteren in het geval een levering bij onze controles niet 100% wordt goedgekeurd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het management van Maastank B.V. 
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