
Diervoeders IB.PFF.IN.03.02 India 
Juni 2017 

 

Pagina 1/2 
 

 

I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeder voor honden en katten 

dat producten van dierlijke 

oorsprong bevatten 

2309.10 India 

 

II. Niet onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   
   

EX.PFF.IN.03.02 

 

Gezondheidscertificaat voor voeder voor gezelschapsdieren 

bevattend product van dierlijke oorsprong, voor export van België 

naar India 

4 blz. 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor voeder voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke 

oorsprong voor export van België naar India 

 

1. Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van India onder-

handeld en is dus niet gevalideerd door deze autoriteit. Dit certificaat kan enkel op risico van 

de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van dit 

certificaat te richten tot de bevoegde PCE, samen met de ingevulde en ondertekende 

verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie “Certificering 

voor de uitvoer van diervoeders”. 

 

2. De Indische wetgeving inzake diervoeders kan worden geraadpleegd op volgend adres: 

http://www.dahd.nic.in/dahd/default.aspx. Voor zover ons bekend, worden de invoereisen 

steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het 

certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de 

bevoegde autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. Het 

certificaat kan slechts worden afgegeven als de verklaringen die in de invoervergunning 

gevraagd worden allen in het model van certificaat EX.PFF.IN.03.02 zijn opgenomen. 

 

3. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor voeder voor gezelschapsdieren dat werd 

geproduceerd in een Belgisch overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend bedrijf 

voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren. Indien het voeder werd 

geproduceerd in een ander land kan het certificaat enkel worden afgeleverd op basis van een 

pre-exportcertificaat, afgeleverd door het land van oorsprong waarin alle informatie en 

verklaringen zoals weergegeven in het model EX.PFF.IN.03.02 zijn opgenomen.  

 

4. Bij punt 1.5. dient het land vermeld te worden waar de diervoeders geproduceerd werden. 

 

5. Bij punt 1.10.4. dient voor voeder dat in België werd geproduceerd bij geldigheid van de 

registratie/erkenning “undetermined” ingevuld te worden. 

 

6. Bij punt 1.10.5. dienen voor voeder dat in België werd geproduceerd de gegevens van de 

PCE, die bevoegd is voor het afleveren van de erkenning van de producerende inrichting, 

ingevuld te worden. 

http://www.dahd.nic.in/dahd/default.aspx
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7. Verklaring 2.1. stelt dat het vlees/de vleesproducten afkomstig moet(en) zijn van gezonde 

dieren en verklaring 2.2. stelt dat deze dieren een ante- en post-mortemkeuring moeten 

ondergaan hebben. Beide verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de EU-

wetgeving. 

 

8. Voor verklaring 2.3. dient de operator een lijst voor te leggen van alle voedermiddelen van 

dierlijke oorsprong met vermelding van de diersoort. Voor de voedermiddelen afkomstig van 

pluimvee en/of varkens dient de operator tevens de naam, het adres en het land van de 

producerende inrichting te vermelden. Indien gevraagd door de certificerende agent dient de 

operator voor deze informatie de nodige bewijzen voor te leggen. De verklaring 2.3. is 

ondertekenbaar indien de voedermiddelen afkomstig van pluimvee en/of varkens komen van 

landen die vrij zijn van Aviaire Influenza. Dit kan gecontroleerd worden op de website van het 

OIE waarbij voor het betreffende land er tijdens de laatste 12 maanden geen uitbraak van 

Aviaire Influenza mag hebben plaatsgevonden. 

 

9. Verklaring 2.4. stelt dat indien het diervoeder ingrediënten van schapen en/of geiten bevat, 

deze enkel afkomstig mogen zijn van landen die vrij zijn van OSE’s (heden enkel Australië en 

Nieuw-Zeeland). In voorkomend geval, dienen de aard van de ingrediënten, het nummer van 

het certificaat van invoer in de EU, het land van oorsprong, de naam van de bevoegde 

overheid die het invoercertificaat heeft uitgereikt en de datum van ondertekening van het 

invoercertificaat vermeld te worden in de tabel bij verklaring 2.4. 

 

10. Voor de verklaring onder punt 2.5. dient de operator een kopie van het productieproces voor 

te leggen aan de certificerende agent, die aantoont dat het betreffende voeder voor 

gezelschapsdieren of de ingrediënten van dierlijke oorsprong de zoals in het certificaat 

vermelde hittebehandeling hebben ondergaan (kerntemperatuur van minstens 70°C 

gedurende minstens 30 minuten). Deze voorwaarde m.b.t. de hittebehandeling geldt 

eveneens voor gesmolten vet of andere producten van dierlijke oorsprong die na de extrusie 

nog op de voeders worden aangebracht.  

Momenteel werden door de bevoegde autoriteit van India (DADF) nog geen alternatieve 

equivalente tijd/temperatuurcombinaties goedgekeurd.  

 

11. Voor de verklaring 2.6. dienen de voeders te voldoen aan volgende voorwaarden:  

- aërobe en facultatieve anaërobe micro-organismen in 1 g (n=5, c=5, m=0, M=5000) 

- afwezigheid van Salmonella in 25 g (n=5, c=0, m=0, M=0) 

Ingeval de te exporteren producten gedehydrateerde voeders zijn, dienen deze ook te voldoen 

aan volgende voorwaarde : 

- wateractiviteit < 0,93 (n=5) 

 

Deze analyses moeten uitgevoerd zijn in een labo dat erkend is door het FAVV. Bij zijn 

aanvraag voor het bekomen van het certificaat, dient de operator analyserapporten te voegen 

die aantonen dat aan de in verklaring 2.6. opgenomen voorwaarden is voldaan.  

 

12. De verklaring onder punt 2.7. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de 

producent overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009.  

 

13. De verklaring onder punt 2.11. kan ondertekend worden als de containers verzegeld zijn. 

 

14. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts. 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Animalsituation

