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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Meststoffen/bodemverbeterende 

middelen die verwerkte 

pluimveemest als enig 

ingrediënt van dierlijke 

oorsprong bevatten 

3101 Landen die geen bijkomende  

specifieke eisen opleggen 

 

II. Niet onderhandeld, algemeen certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.AA.12.03 

 

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen die verwerkte 

pluimveemest bevatten  

3 blz 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten 

 

1. Het hierboven vermeld certificaat werd niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen 

onderhandeld en is dus niet door hen gevalideerd.  

 

Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om het hierboven vermeld certificaat te 

verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap nagaan of er een specifiek 

certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land 

en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek.  

 

Indien er geen specifiek certificaatmodel en geen landspecifieke informatie voor de derde 

land-product combinatie beschikbaar is op de website van het Agentschap, wil dit zeggen dat 

het FAVV niet op de hoogte is van de voorschriften van dit derde land voor wat de certificering 

van de bewuste producten betreft. In dit geval wordt aan de operator gevraagd de algemene 

leidraad export te raadplegen. 

 

Indien de eisen van het derde land niet door het FAVV gekend zijn, kan het algemeen 

certificaat, op risico van de exporteur worden afgeleverd. De operator moet altijd verifiëren of 

het certificaatmodel dat gebruikt zal worden, in overeenstemming is met de eisen van de 

bevoegde overheid van het derde land van bestemming. Indien het derde land van 

bestemming meer specifieke voorschriften heeft, dient de operator deze voor te leggen aan de 

certificerende agent zodat een landspecifiek certificaat kan worden uitgewerkt.  

 

2. Onder punt 5.2. van het certificaat dienen de gegevens vermeld te worden van het Belgisch 

mestverwerkingsbedrijf (Lijsten van erkende en geregistreerde operatoren).  

 

3. Het certificaat EX.PFF.AA.12.02 kan enkel worden afgeleverd voor 

meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig 

ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten en die daarnaast minstens 5% aan 

ingrediënten van niet dierlijke oorsprong bevatten.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/dierlijkeoorsprongnietgeschikt/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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De uitvoer naar derde landen van categorie 2-materiaal (inclusief mest) en daarvan afgeleide 

producten is verboden (art 43, lid 3 van verordening (EG) nr. 1069/2009) zolang geen 

Europees geharmoniseerde voorschriften voor de uitvoer zijn vastgelegd. 

Meststoffen/bodemverbeterende middelen die behalve verwerkte mest ook andere 

ingrediënten van niet dierlijke oorsprong bevatten, vallen niet onder dit verbod. Om het risico 

op misbruik te beperken, dienen de meststoffen/bodemverbeterende middelen naast 

verwerkte mest minstens 5% aan ingrediënten van niet dierlijke oorspong te bevatten.   

 

Volgens verklaring 6.1. bevatten de producten verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van 

dierlijke oorsprong. 

 

4. Verklaring 6.2. kan ondertekend worden op basis van de zoösanitaire toestand in België. 

 

5. De verklaringen onder 6.3., 6.4. en 6.6 kunnen ondertekend worden op basis van de EU 

wetgeving en de erkenning van het Belgisch mestverwerkingsbedrijf overeenkomstig 

verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 

6. Voor verklaring 6.5. dient de operator aan de certificerende agent aan te tonen dat het 

mestverwerkingsbedrijf een warmtebehandeling van ten minste 70°C gedurende ten minste 

60 minuten heeft toegepast. Een alternatieve warmtebehandeling is niet toegestaan. 

 

7. Verklaring 6.7. op het certificaat kan ondertekend worden op basis van de door het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle uitgevoerde monitoring.  

 

http://www.favv.be/dierengezondheid/default.asp

