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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders voor gezelschapsdieren van 

pluimvee en/of varkens en/of materiaal 

van schapen van Australische/Nieuw-

Zeelandse origine en/of eieren en/of vis 

en/of zuivelproducten 

2309 Zuid-Afrika 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.ZA.08.01 Veterinair gezondheidscertificaat voor ingeblikte en gedroogde 

voeders voor gezelschapsdieren van pluimvee en/of varkens en/of 

materiaal van schapen van Australische/Nieuw-Zeelandse origine 

en/of eieren en/of vis en/of zuivelproducten bestemd voor de uitvoer 

van België naar Zuid-Afrika 

4 blz 

   

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair gezondheidscertificaat voor ingeblikte en gedroogde voeders voor 

gezelschapsdieren van pluimvee en/of varkens en/of materiaal van schapen van 

Australische/Nieuw-Zeelandse origine en/of eieren en/of vis en/of zuivelproducten bestemd 

voor de uitvoer van België naar Zuid-Afrika 

 

1. Voor de invoer van voeders voor gezelschapsdieren met ingrediënten van dierlijke oorsprong 

is een invoervergunning van de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika vereist. De operator dient 

aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen die afgeleverd werd door de 

bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika voor de producten van de zending. Het nummer van de 

invoervergunning dient vermeld te worden onder “RSA permit nr.” bovenaan het certificaat.  

Het certificaat EX.PFF.ZA.08.01 kan slechts worden afgegeven als de invoervoorwaarden, 

zoals vermeld op de invoervergunning, overeenstemmen met de verklaringen op het certificaat. 

 

2. Onder punt 4.2. van het certificaat dient in het Engels vermeld te worden van welke diersoort(en) 

de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn (bv. ‘poultry’). 

 

3. Verklaring 7.2. kan ondertekend worden op basis van de Europese wetgeving (verordeningen 

(EU) nr. 142/2011 en (EG) nr. 1069/2009). 

 

4. In geval van droge voeders voor gezelschapsdieren dient voor verklaring 7.3. voldaan te worden 

aan 1 van onderstaande voorwaarden: 

 

Indien het te exporteren voeder geproduceerd werd in België en de vereiste behandeling van 

verklaring 7.3. werd uitgevoerd in België dan dient de operator een kopie van het 

productieproces voor te leggen. Door de certificerende agent kan gevraagd worden om 

bijkomende bewijzen voor te leggen. 
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Indien het te exporteren voeder in België geproduceerd werd, de vereiste hittebehandeling niet 

werd toegepast op het te exporteren voeder en de ingrediënten afkomstig van dierlijke 

oorsprong in een andere EU-lidstaat werden geproduceerd:  

- Indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 1 t.e.m. 

5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011, dan voldoen ze aan 

de vereiste hittebehandeling gevraagd door Zuid-Afrika. Het handelsdocument van de 

ingrediënten van dierlijke oorsprong waarop het nummer van de verwerkingsmethode 

duidelijk vermeld wordt, dient voorgelegd te worden aan de certificerende agent.  

- Indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode of als 

een handelsdocument, waarop de verwerkingsmethode duidelijk is vermeld (methoden 

1 t.e.m. 5), niet kan worden voorgelegd is een certificaat van de bevoegde autoriteit van 

het land van oorsprong vereist, waarin wordt verklaard dat de ingrediënten van dierlijke 

oorsprong de in verklaring 7.3. vermelde hittebehandeling ondergaan hebben. 

 

Indien het te exporteren voeder in België geproduceerd werd, de vereiste hittebehandeling niet 

werd toegepast op het te exporteren voeder en de ingrediënten van dierlijke oorsprong in een 

derde land (geen EU-lidstaat) werden geproduceerd, is een certificaat vereist van de bevoegde 

autoriteit van het land van herkomst van deze ingrediënten die de conformiteit met verklaring 

7.3. aantoont. 

 

Indien het te exporteren voeder in een andere EU-lidstaat werd geproduceerd, is een certificaat 

van de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong vereist, waarin wordt verklaard dat het 

te exporteren voeder of de ingrediënten van dierlijke oorsprong de in verklaring 7.3. vermelde 

hittebehandeling ondergaan heeft. 

 

5. Verklaring 7.4. kan worden ondertekend op basis van de ingrediëntenlijst. Indien er ingrediënten 

afkomstig van schapen in het voeder worden gebruikt, dient de operator, met behulp van het 

EU-invoercertificaat, aan te tonen dat deze ingrediënten uitsluitend uit Nieuw-Zeeland en/of 

Australië afkomstig zijn. 

 

6. Verklaring 7.5. kan worden ondertekend op basis van de erkenning van de 

diervoederproducent, overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. Hiervoor dient de 

producent op de Europese lijst, onder sectie VIII, met betrekking tot artikel 24(1)(e) van 

verordening (EG) nr. 1069/2009, te staan als producent van ander verwerkt voeder voor 

gezelschapsdieren dan blikvoeder. 

De operator dient de certificerende agent te voorzien van de officiële lijst die gepubliceerd is 

door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong van de uit te voeren producten. Het 

is noodzakelijk dat de producent de PETP-code (‘Processed petfood other than canned 

petfood’, zie technische specificaties van de Europese Commissie) in de kolom producttypes 

heeft om aan deze eis te voldoen. 

 

7. Verklaring 7.6. kan worden ondertekend op basis van een verklaring op erewoord van de 

verantwoordelijke van het bedrijf, waarin zowel het (de) containernummer(s) als het (de) 

zegelnummer(s) vermeld is (zijn). Wanneer er een non-conformiteit wordt vastgesteld door de 

bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming, zal een systematische fysieke controle 

noodzakelijk zijn. 

 

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

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf

