
 

 

 

 

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

 

IDTF-

nr. 

Productnaam Wijzigingen Reinigings-

regime 

Publicatie- 

datum 

Verplicht 

vanaf 

30519 Esters met reinigingsregime C 

 

"Acrylaatpolymeer en acrylaatpolymeer" zijn 

toegevoegd aan gerelateerde producten 

C 7-12-2020 7-12-2020 

40417 Gesteente / afbraakproducten van 

gesteente, van natuurlijke oorsprong 

"Zirkoniumsilicaat" is toegevoegd aan 

gerelateerde producten 

A 22-07-2021 22-07-2021 

30514 Anionische en niet-ionische 

oppervlakteactieve stoffen 

 

"SABOWAX (IT, IT2, SP en D), SABODERM SHO, 

SABOMIN 880, SABOPERL 600, SABOTAN LR16" 

zijn toegevoegd aan  voorbeelden van 

merknamen 

C 22-07-2021 22-07-2021 

30528 Amides met reinigingsregime C "Percol® 8038" toevoegen aan voorbeelden van 

merknamen 

C 30-06-2021 30-06-2021 

30512 Alcoholen met reinigingsregime C "Isopropyl alcohol" is toegevoegd aan 

gerelateerde producten 

C 06-05-2021 06-05-2021 

40254 Kunststof 

 

"ABS Vlamvertragend kunststof" is toegevoegd 

gerelateerde producten.  

Toevoegen "POLYFLAM RABS 90000 UV5 

BLK70115" is toegevoegd aan voorbeelden van 

merknamen 

A 18-09-2021 18-09-2021 

30285 Superplastificeerder / waterreduceerder 

op basis van een gemodificeerde 

polycarboxylaat 

"Auramix 715, Auramix 720, Auramix 732 en 

Auracast 210A" zijn toevoegd aan voorbeelden 

van merknamen 

B 22-07-2021 22-07-2021 
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IDTF-

nr. 

Productnaam Wijzigingen Reinigings-

regime 

Publicatie- 

datum 

Verplicht 

vanaf 

10149 Gebruikte meubelen en delen van 

meubelen bestemd voor recycling of 

verwijdering/ afval 

Productnaam is gewijzigd in "Gebruikte 

meubelen en delen van meubelen bestemd 

voor recycling of verwijdering/ afval" 

Lijst met 

verschillen 

18-09-2021 18-09-2021 

30096 Calciumoxide, zuiver 

 

Wijziging reinigingsregime van B naar A Van B naar A 23-07-2021 23-07-2021 

30433 Melassen, Vinassen en soortgelijke 

producten 

Nieuwe vrijstelling voor reiniging indien de 

volgende lading tot IDTF Nr. 30699 behoort 

B 20-09-2021 20-09-2021 

30699 Glycerine en lecithinen, van plantaardige 

oorsprong en geëtiketteerd als feed/ 

food/ pharma of als geschikt voor feed/ 

food/ pharma 

Nieuw IDTF-nr., producten zijn verplaatst van 

IDTF-nr. 30440 

C 20-09-2021 20-12-2021 

30440 Vloeibare oliën, vetten, vetzuren, 

(veresterde) zure oliën, glycerine en 

lecithinen, van plantaardige oorsprong 

geëtiketteerd als food/feed / pharma of 

aangemerkt als geschikt voor food/ 

feed/ pharma 

 

Wijziging productnaam in "Vloeibare oliën, 

vetten, vetzuren, (veresterde) zure oliën van 

plantaardige oorsprong en geëtiketteerd als 

feed / food / pharma of als geschikt voor feed / 

food / pharma". 

De volgende producten worden verplaatst naar 

IDTF nr. 30699 

• Ruwe glycerine [ruwe glycerol] van 

plantaardige oorsprong (13.8.1) 

• Glycerine [glycerol] van plantaardige 

oorsprong (13.8.2) 

• Ruwe lecithinen (2.21.1) 

• Propyleenglycol (13.11.1), (syn. 1,2-

propaandiol), CAS nr. 57-55-6, EC nr. 200-

338-0 

C 20-09-2021 20-12-2021 



 

 

 21 september 2021 3/3 

IDTF-

nr. 

Productnaam Wijzigingen Reinigings-

regime 

Publicatie- 

datum 

Verplicht 

vanaf 

30308 Voedermiddelen van plantaardige 

oorsprong met min. reiniging B 

 

De volgende producten worden verplaatst naar 

IDTF nr. 40400:  

Snijmaïs (6.11.1) Luzerne [Alfalfa], nat (6.10.1) 

Verse of ingekuilde gras, kruiden, peulvruchten 

[Groenvoer] (6.6.3) Verse of ingekuilde 

graangewassen (6.2.1) 

Maïsvezel, nat (1.2.7) Maïsgluten, nat (1.2.8) 

Maïskiemen, nat (1.2.10)  

Suikermaïskuilvoer (1.2.16)  

Tarwevezel, nat (1.11.10)  

Tarweglutenvoer, nat (1.11.16)  

Vitale tarwegluten, nat (1.11.18)  

Graanbostel, nat (1.12.7)  

Maischefiltergranen (1.12.14)  

Delen van (suiker)bieten, gekookt, nat (4.1.13)  

Van B naar 

de lijst met 

verschillen 

18-09-2021 18-09-2021 

 

 


