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Toeste
emming voor het gebr
ruiken van dierlijke biijproducten
n (DBP) voo
or
diagno
ose, onderw
wijs en ond
derzoek ex art. 17 Vo (EG) 1069/
/2009
In Vero
ordening (EG
G) Nr. 1069//2009 (‘Dierllijke Bijproducten Verord
dening’) worrden
hele ka
adavers en alle
a delen me
et inbegrip v
van de huid van
v
proefdie
eren gedefin ieerd
als categorie 1-ma
ateriaal. Dit categorie
c
1- materiaal wo
ordt als mee
est risicovol
een
materiaal aangedu
uid. Een proe
efdier wordt in deze wetg
geving gedefinieerd als e
dier da
at wordt gebruikt in proe
even, of voo r proefdoeleinden is bestemd.
In artik
kel 17 van de
d Dierlijke Bijproducten
B
Verordening
g staat dat voor
v
‘het
gebruik
ken van dierrlijke bijprod
ducten voor d
diagnose, on
nderwijs en onderzoek’
o
e
een
gebruik
kerstoestem
mming nodig is. Deze toe
estemming (onder Verord
dening (EG) Nr.
1774/2
2004 was ditt de ‘art. 23 toestemmin
ng’) wordt va
anaf 2004 ve
erstrekt doorr de
NVWA,, telkens voo
or een period
de van 3 jaa
ar of voor de
e duur van ee
en onderzoe
ek.
Een ge
ebruikerstoes
stemming ge
eldt niet voo
or ‘oorsprong
gsbedrijven’ in de zin va n de
Dierlijk
ke Bijproducten Verordening. Een oo
orsprongsbed
drijf is de ee
erste schake l van
de kete
en waar dierrlijke bijprod
ducten ontsta
aan, bijvoorbeeld in bedrijven of
instellingen waar alleen
a
proefd
dieren worde
en gefokt of worden gehouden. In ee
en
ongsbedrijf worden
w
geen
n dierlijke biijproducten gebruikt
g
voo
or diagnose,
oorspro
onderw
wijs en onderzoek. De ge
ebruikerstoe
estemming is
s wel vereistt voor elke
volgende schakel in de keten van
v
dierlijke bijproducten, waar zij bijvoorbeeld
b
worden
n gebruikt vo
oor de bovengenoemde doeleinden (diagnose, onderwijs
o
en
n
onderz
zoek).
Een uittzondering voor
v
deze gebruikerstoesstemming ge
eldt voor sch
holen in het
voortgezet onderw
wijs die categ
gorie 3-mate
eriaal gebruiken voor
onderw
wijsdoeleinde
en. Afhankellijk van de in
n de toestem
mming gegev
ven
mogelijkheden mo
ogen de bedrrijven of insttellingen dierrlijke bijprod
ducten en
afgeleide producte
en van alle (3
3) categorieë
ën ontvange
en en gebruiken.
Restproducten moe
eten worden
n verwijderd,, zoals voorg
geschreven in de dierlijk
ke
bijprod
ducten verorrdening.
Ga na of u over ee
en gebruikers
stoestemmin
ng moet bes
schikken. Heeft u een
gebruik
kerstoestem
mming, ga na
a of u deze n
nog nodig he
eeft en zo ja of deze nog
g
geldig is.
Als bed
drijven of ins
stellingen niet over deze
e vereiste toestemming beschikken, kan
de NVW
WA handhav
vend opgetre
eden.
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Verzending dierlijke bijproducten voor diagnose, onderwijs en onderzoek
Zoals verwoord in Verordening (EG) Nr. 1069/2009, art. 17, lid 2, en de daaruit
voortkomende uitvoeringsbepalingen opgenomen in Verordening (EG) Nr.
142/2011, art. 11, derde lid, mogen exploitanten voor onderwijs, diagnose en
onderzoek bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar andere
lidstaten verzenden, zonder de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te
(hoeven) stellen via het TRACES-systeem. De dierlijke bijproducten kunnen
worden verzonden of vervoerd naar daartoe aangewezen onderzoek-bedrijven of
instellingen die beschikken over toestemming ex art. 17, eerste lid.
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Documenten voor verzending van deze dierlijke bijproducten
Tijdens het vervoer binnen Nederland dient een vormvrij handelsdocument de
partij naar de (eind)bestemming te begeleiden. Het handelsdocument dient in
ieder geval de gegevens te bevatten vermeld, in Bijlage VI, Hoofdstuk I, Afd. 1,
punt 1, bij Verordening (EG) Nr. 142/2011.
Voor het vervoer binnen Nederland kan gebruik worden gemaakt van een vormvrij
handelsdocument (mits de hiervoor beschreven informatie is opgenomen). Bij
intracommunautair handelsverkeer dient gebruik te worden gemaakt van het in
Verordening (EG) Nr. 142/2011, Bijlage VIII, Hoofdstuk III, bedoelde model
handelsdocument.
Voor beide soorten vervoer geldt dat op de verpakking duidelijk leesbaar de
aanduiding moet zijn opgenomen; “Voor onderzoek en diagnose”, zoals bedoeld in
Bijlage VIII, Hoofdstuk III, van die (uitvoerings)verordening.
Materiaal dat volledig is omsloten (in formaline of tussen microscoopglaasjes) is
van deze bepalingen uitgezonderd en kan zonder verdere (veterinairrechtelijke)
bepalingen in het handelsverkeer worden gebracht.
Vervoerders van dierlijke bijproducten moeten geregistreerd zijn
Vervoerders van dierlijke bijproducten of hiervan afgeleide producten moeten zijn
geregistreerd bij de NVWA. Zowel de verzender als de ontvanger moeten zich
ervan vergewissen dat de dierlijke bijproducten met een voor dit doel
geregistreerde vervoerder worden vervoerd. De lijst van geregistreerde
transporteurs te vinden op de pagina Dierlijke bijproducten (section XIII : Andere
geregistreerde exploitanten – Transporteurs).
Importontheffing
Voor het importeren (uit derde landen) van dierlijke bijproducten of afgeleide
producten van categorie 1- en 2-materiaal bestemd voor onderzoek en diagnose,
is een ontheffing nodig. Het bedrijf van bestemming dient te beschikken over een
(geldige) toestemming ex art. 17, van Verordening (EG) Nr. 1069/2009. Deze
ontheffing voor import van dit soort onderzoeks- en/of diagnosemateriaal kan
worden aangevraagd bij de NVWA per zending of voor een bepaalde tijd via het
volgende e-mail adres: import@vwa.nl.
Meer informatie:
• Dierlijke bijproducten (website NVWA)
• Dierproeven voor onderzoek (website NVWA)
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