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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN code Land 
Diervoeders die geen producten 
van dierlijke oorsprong bevatten 

 Landen opgenomen in het scroll 
menu onderaan pagina 2 van 
het certificaat 

 
II. Algemeen certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat  
   
EX.PFF.AA.06.03 
 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 
mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig 
product van dierlijke oorsprong 

2 p 

 
III. Certificatievoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong 
 
Sommige derde landen aanvaarden dit certificaat mits toevoeging van een bijkomende certificering 
onder punt 6 van het certificaat. De bijkomende certificering wordt automatisch ingevoegd in deze 
rubriek, wanneer in het scroll menu onderaan het certificaat het betrokken derde land geselecteerd 
wordt. Enkel de verklaring die automatisch verschijnt mag onder punt 6 worden vermeld. 

In bepaalde gevallen heeft de door het derde land gevraagde verklaring tot gevolg dat de operator 
specifieke elementen of informatie dient voor te leggen aan de certificerende agent. In andere 
gevallen dienen de uit te voeren producten of de producerende inrichting te voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. In onderstaande tabel is voor elk betrokken derde land meer gedetailleerde informatie 
met betrekking tot deze vereisten opgenomen.  
 

Derde land Document(en) dat (die) door de operator moet(en) worden voorgelegd / 
Specifieke voorwaarde(n)  

China Volgens hoofdstuk III, sectie I van  “No. 118 Decree of General Administration of 
Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China 
(AQSIQ) on the Supervision and Management Measures for the Inspection and 
Quarantine of Import and Export Feed and Feed Additive” past China een 
systeem van registratie toe voor buitenlandse diervoederproducenten. De 
operator wordt aangeraden te verifiëren (bijvoorbeeld via zijn invoerder) of voor de 
diervoeders die hij wenst te exporteren een registratie van de producent bij 
AQSIQ vereist is.  
 
Een gunstige audit door AQSIQ van het Belgisch voedselveiligheidssysteem heeft 
plaatsgehad in 2013 en overeenkomstig art. 11 van wet 118 kan het FAVV 
producenten aan AQSIQ aanbevelen voor registratie. Diervoederproducenten die 
door het FAVV bij AQSIQ wensen aanbevolen te worden voor registratie van hun 
onderneming, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij hun PCE.  
 
De aanvraag dient te gebeuren volgens de procedure exporterkenning met het  

http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20131022/20131022165300_2797.pdf
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20131022/20131022165300_2797.pdf
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20131022/20131022165300_2797.pdf
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20131022/20131022165300_2797.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2014_02_26_procedure_exporterkenning_NL.pdf
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aanvraagformulier EX.PFF.exporterkenning.03.  
 
Volgende richtlijnen zijn van toepassing voor het invullen van het 
aanvraagformulier: 

- Onder punt 1.5. dient bij diertype “productive animals” aangeduid te 
worden. Voor het aanvragen van een erkenning voor de export van 
voeders voor gezelschapsdieren naar China zijn op de FAVV-website 
andere instructiebundels beschikbaar; 

- Onder punt 1.10. dient “ja” aangeduid te worden. De in deze IB 
gevraagde bijlagen dienen in tweevoud toegevoegd te worden (1 
afgedrukte versie en 1 elektronische versie); 

 
Het dossier dat de diervoederproducent indient bij de PCE, dient naast het 
volledig ingevuld aanvraagformulier, een volledig ingevulde vragenlijst alsook de 
bijlagen die in deze vragenlijst gevraagd worden, te bevatten. Deze documenten 
dienen opgesteld te zijn in het Engels. In dit dossier kan de informatie van 1 of 
meerdere producten opgenomen worden. 
 
- Informatie over de producten die hij naar China wenst te exporteren : naam, 
ingrediënten (indien dierlijke ingrediënten ook vermelding van de gebruikte dier-
soort(en)) en diersoort(en) waarvoor de producten bestemd zijn ; 
- Een kopie van de certificaten van de kwaliteitssystemen van de operator 
(bijvoorbeeld gevalideerd autocontrolesysteem, GMP, IFS, …). 
De operator dient bij zijn PCE volgende certificaten aan te vragen die aan het 
dossier toegevoegd moeten worden :  
- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China dat 
aantoont dat zijn onderneming goedgekeurd is door het FAVV (Certificaat van 
registratie van een inrichting) ;  
- Een origineel certificaat bestemd voor de bevoegde autoriteit van China dat 
aantoont dat de producten die hij naar China wenst te exporteren vrij van verkoop 
zijn in België (Certificaat voor registratie van (een) product(en)).  
 
Indien er bij de te exporteren producten, producten zijn die reeds geregistreerd 
zijn bij AQSIQ, raadt het FAVV aan deze informatie ook bij te sluiten bij het 
dossier.  
 
De PCE beoordeelt het dossier en maakt het, indien het volledig is, over aan het 
hoofdbestuur. DG Controlebeleid maakt het registratiedossier vervolgens over 
aan AQSIQ. AQSIQ behoudt het recht om de inrichting te inspecteren alvorens 
deze wordt geregistreerd. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek 
worden gedragen door de operator die wenst geregistreerd te worden. 
 
AQSIQ kent overeenkomstig artikel 13 van wet 118 een registratie toe aan 
bedrijven voor een periode van vijf jaar. Bedrijven die een verlenging wensen te 
bekomen dienen minstens 8 maand voor de vervaldatum een aanvraag in te 
dienen voor verlenging van de registratie bij het FAVV.  
De aanvraag dient te gebeuren bij de PCE volgens de procedure exporterkenning  
met het aanvraagformulier EX.PFF.exporterkenning.03 en dient een 
geactualiseerde versie van dezelfde informatie als het initiële aanvraagdossier 
voor registratie te bevatten (zie hoger).   

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2014_02_26_procedure_exporterkenning_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/2016-02-12_questionnaireAQSIQdiervoeders.pdf
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De PCE beoordeelt het dossier voor de verlenging van registratie en maakt het 
over aan het hoofdbestuur indien het volledig is. DG Controlebeleid maakt het 
dossier over aan AQSIQ. AQSIQ behoudt het recht om de inrichting te 
inspecteren. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden 
gedragen door de operator die een verlenging van zijn registratie aanvraagt. 

Pakistan De bijkomende certificering impliceert dat de uit te voeren diervoeders in hun 
samenstelling geen enkel ingrediënt afkomstig van varkens bevatten, met inbegrip 
van de ingrediënten (vb. gelatine) van vitaminen die eventueel onder de vorm van 
voormengsels worden gebruikt in de diervoeders.  

Singapore De bijkomende certificering impliceert dat de uit te voeren diervoeders voldoen 
aan de van kracht zijnde Europese en Belgische wetgeving inzake diervoeders 
(eerste optie onder punt 2 van het certificaat), met uitzondering van 
etiketteringsvoorschriften. Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde 
land dienen qua etikettering te voldoen aan de voorschriften van het land van 
bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen verschillen van de 
voorschriften vastgelegd in Europese en/of Belgische regelgeving.  

Syrië De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor elk 
uit te voeren lot aan de certificerende agent een analyserapport voor Cs134 en 
Cs137 voor te leggen dat aantoont dat aan de normen, zoals vermeld in de 
verklaring, is voldaan. De analyse(s) moet(moeten) worden uitgevoerd in een 
hiertoe door het FAVV erkend laboratorium. 

 
De andere bijkomende verklaringen gevraagd door de derde landen, kunnen worden ondertekend 
zonder dat specifieke elementen of informatie dienen te worden voorgelegd (bv. op basis van het 
nationaal controleplan van het FAVV, op basis van Belgische of Europese regelgeving, …). 
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