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2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

40400 Overige voedermiddelen van 

plantaardige oorsprong 

Toevoeging van “Mycelium van  Aspergillus 

niger schimmel” aan “Producten die vallen onder deze 

productnaam / groep”. 

A: Ovocom, GMP+ 

B: AIC, Gafta, QS, AMA, 

Qualimat, EFISC-GTP 

10063 Organische meststoffen of 

bodemverbeteraars met dierlijke mest 

(pathogeen vrij of niet) niet 

aantoonbaar afkomstig uit een erkende 

inrichting (Vo. (EG) 1069/2009) 

Toevoeging van ” Inclusief organische meststoffen uit 

biogasinstallatie “ aan “Omschrijving”. 

Verboden 

20039 Organische meststoffen of 

bodemverbeteraars afkomstig uit een 

volgens Vo. (EG) 1069/2009 erkende 

inrichting 

Toevoeging van ” Inclusief organische meststoffen uit 

biogasinstallatie “ aan “Omschrijving”. 

D 

30311 Overige voedermiddelen met min. 

reiniging B 

Verwijdering van ”Vochtige producten uit de bakkerij- en 

deegwarensector, zonder vlees/vis (13.1.1);  

en 

Vochtige producten en bijproducten van de industrie van 

hartige snacks, zonder vlees/vis (13.1.12);” 

Deze producten zijn afzonderlijk vermeld onder IDTF-nr. 

30358 en 30361 met reinigingsregime C . 

B 
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IDTF-nr. Productnaam Wijzigingen Reinigingsregime 

40412 Vers fruit, groente en noten Toevoeging van “Groene koffiebonen” aan “Producten die vallen 

onder deze productnaam / groep”. 

A 

30116 Zinkoxide Toevoeging van “Calamine” aan “Producten die vallen onder 

deze productnaam / groep”. 

B 

40417 Gesteente / afbraakproducten van 

gesteente, van natuurlijke 

oorsprong, korrelgrootte >2mm 

Verwijdering van aanduiding  “korrelgrootte >2mm” . 

Na nadere beoordeling is het ICRT tot de conclusie gekomen dat 

alle gesteente / afbraakproducten van gesteente, van natuurlijke 

oorsprong, kunnen worden ingedeeld met het minimale 

reinigingsregime A, ondanks de korrelgrootte. 

A 

40382 Vruchtenpitten, droog Wijziging van  “Kersenpitten, droog” naar “Vruchtenpitten, droog” 

zodat alle soorten vruchtenpitten onder IDTF-nr. 40382 komen te 

vallen. 

Toevoeging van “Voor producten met waarneembare 

bederfverschijnselen zie IDTF 20033 “Materialen met 

waarneembare bederfverschijnselen” aan “Voetnoot”. 

A 

30445 Weekmaker in vloeibare vorm, 

bestemd voor de vervaardiging 

van PVC 

Toevoeging van “Emoltene (CAS 53306-54-0)” aan 

“Voorbeelden van merknamen:” 

Toevoeging van Bis(2-propylheptyl) phthalate (Emoltene) en van 

“bis(2-ethylhexyl)terephthalate” en “Bis(2-propylheptyl) phthalate” 

aan “Producten die vallen onder deze productnaam / groep”. 

C 

30440 Vloeibare oliën, vetten, vetzuren, 

(veresterde) zure oliën, glycerine 

en lecithinen, van plantaardige 

oorsprong geëtiketteerd als 

food/feed of aangemerkt als 

geschikt voor food/ feed 

Toevoeging van “Mengsels van plantaardige voedervetten / oliën 

uit deze groep” aan “Producten die vallen onder deze 

productnaam / groep”. 

C 

 


