Procedure (her)indeling van producten in de IDTF.
Producten en materialen die niet in de database zijn opgenomen met één van de
reinigingsregimes A, B, C of D of met een vrijgaveprocedure zijn verboden als lading voor
laadcompartimenten die voor diervoeders worden gebruikt.
De gecertificeerde ondernemer die een product (opnieuw) ingedeeld wil hebben in één van
de reinigingsregimes A, B, C of D, dient hiervoor een verzoek in te dienen bij zijn certificatie
schemabeheerder (Lid 1).

Procedure
De ondernemer dient een aanvraag in door gebruikt te maken van het aanvraagformulier
“Aanvraag voor (her)indeling van producten in de IDTF”. Op zijn minst wordt onderstaande
informatie aangeleverd:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

het gewenste reinigingsregime;
het huidige reinigingsregime in het geval van een herindeling;
het gangbare type vervoermiddel waarvoor het reinigingsregime wordt
aangevraagd
het risico op residuwaarden of bestanddelen van het betreffende product na de
toegepaste reinigingsmethode door de onderneming (argumentatie);
de productsamenstelling (indien mogelijk vergezeld van een productfiche
veiligheidsinformatieblad [MSDS] met de volledige chemische analyse, inclusief
onzuiverheden en verontreinigingen);
de bevindingen en analyseresultaten van uitgevoerde residubemonsteringen na
reiniging (optioneel);
Een staal van het betrokken product (ca. 500 g) – enkel op aanvraag door de
certificatie schemabeheerder en enkel indien het veilig is om dit te doen.

Indien mogelijk wordt er een Engelse versie van de documenten voorzien (bovenop de
versie in de taal van de aanvrager) om de evaluatie door de leden van het ICRT te
faciliteren.
De certificatie schemabeheerder zal de procedure tot (her)indeling starten na de ontvangst
van het volledige dossier. Indien de schemabeheerder oordeelt dat het dossier niet volledig
is, dan zal de onderneming een bericht ontvangen binnen de 14 dagen (via e-mail, fax of
brief). Wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om een gevarenanalyse uit te
voeren, dan zal de aanvraag tot (her)indeling worden verworpen.
De certificatie schemabeheerder die de initiële aanvraag ontvangen heeft, zal een eerste
voorstel voor indeling naar de deelnemer sturen alvorens de aanvraag naar de andere ICRT
leden te sturen. Deze informatie verleent de deelnemer geen enkel recht gezien het enkel
een voorlopige classificatie betreft. Indien de gevarenanalyse toont dat het product mag
vervoerd worden voor diervoeders, kan er door de certificatie schemabeheerder een tijdelijke
toelating gestuurd worden naar de deelnemer. Zo kan het product reeds vervoerd worden
tijdens het proces van de aanvraag.
De (her)indelingsprocedure kan tot 3 maanden duren. Indien de besluitvorming toch meer tijd
in beslag zou nemen, wordt de aanvrager hierover tijdig geïnformeerd.
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Een schematisch overzicht van de standaard (her)indelingsprocedure is weergegeven in
bijlage 1.

Gebruik van externe expertise
Het ICRT behoudt zich het recht om gebruik te maken van de kennis die voortvloeit uit het
advies van deskundigen voor het bekomen van expertise, maar garandeert de
vertrouwelijkheid van het advies van de deskundigen.
Indien het ICRT op basis van de eigen expertise niet in staat is om een indelingsadvies te
verlenen op basis van het dossier dan mag de onderneming, op eigen kosten, een expert
inschakelen om een adviserend rapport met ondersteunende argumenten met betrekking tot
het noodzakelijke reinigingsregime te verkrijgen.
Bij het verlenen van advies met betrekking tot de indeling bij een reinigingsregime moet de
expert rekening houden met de basisprincipes van het IDTF, door gebruikt te maken van de
IDTF-beslissingsboom. De expert mag geen advies verlenen die hem commercieel helpt.
De expert moet de veiligheidsrisico’s beoordelen voor het diervoeder dat na het betrokken
product en na de reiniging overeenkomstig met het voorgeschreven reinigingsregime in
dezelfde laadruimte zal getransporteerd worden.
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ANNEX 1 : SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE STANDAARDPROCEDURE VOOR
(HER)INDELING VAN PRODUCTEN

Voorlopige
classificatie

Beoordeling door lid 1

Aanvraagformulier

Lid 1 verstuurt documenten
aan andere leden (mail)

Niveau 1

Beoordeling door
andere schema’s

Lid 1 verzamelt alle
beoordelingen en stuurt een
samenvatting toe aan iedereen

Niveau 2
Ja

Akkoord

Publicatie product
in IDTF

Nee

Ja

Meer informatie
nodig?
Nee

Niveau 3

Publicatie product
op de lijst met
verschillen in IDTF

Versie 19-4-2016

ICRT vergadering beslist

Nee

Ja

Akkoord

Publicatie product
in IDTF

