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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Verwerkte voeders voor 

gezelschapsdieren die geproduceerd 

werden in de VS en die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten  

2309 Zuid-Afrika 

 

II. Niet onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.ZA.01.02 

 

 

Attest van niet-hanteren en niet-vervalsen van voeders voor 

gezelschapsdieren vervaardigd in de Verenigde Staten en 

opgeslagen in België voor export naar Zuid-Afrika 

2 blz 

 

 
   

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Attest van niet-hanteren en niet-vervalsen van voeders voor gezelschapsdieren vervaardigd 

in de Verenigde Staten en opgeslagen in België voor export naar Zuid-Afrika 

 

1. EX.PFF.ZA.01.02 is een aanvullend certificaat dat garandeert dat de diervoeders die 

afkomstig zijn van de Verenigde Staten correct opgeslagen en/of herverpakt werden tijdens 

een tussentijdse opslag.  

 

2. Het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 werd niet met de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika 

onderhandeld en is dus niet gevalideerd. Dit certificaat kan enkel op risico van de exporteur 

worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat 

EX.PFF.ZA.01.02 te richten tot de provinciale controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats 

van lading van de zending, samen met de verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant 

document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders”.  

 

3. Onder punt 8.1. van het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 wordt vermeld dat de diervoeders op 

wettelijke wijze werden ingevoerd vanuit de Verenigde Staten en vrij verkocht mogen worden 

in de Europese Unie. Een dergelijke verklaring kan enkel ondertekend worden voor producten 

die voldoen aan de van kracht zijnde Europese en Belgische wetgeving inzake diervoeders, 

met uitzondering van de 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 de Europese en/of Belgische regelgeving. 

 

4. Voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren met ingrediënten van dierlijke oorsprong  

is er 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 in punt 7.5. en het nummer en de datum 

van de invoervergunning dienen vermeld te worden in punt 8.1.2. van het gezondheids-

certificaat EX.PFF.ZA.01.02.  
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/2015_01_01_InstructieCertificeringVoorDeUitvoerVanDiervoeders_V04_NL.pdf
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5. De producten die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten dienen bij invoer vergezeld te gaan 

van een gezondheidscertificaat overeenkomstig verordening (EU) nr. 142/2011. De operator 

dient aan de certificerende agent voor de producten van de zending een gewaarmerkte kopie 

(afgeleverd door de grensinspectiepost) van elk betrokken invoercertificaat alsook het GDB 

(Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst) voor te leggen. Het nummer en 

de datum van het (de) invoercertificaat (invoercertificaten) dienen vermeld te worden in punt 

8.1.1. en (een) gewaarmerkte kopie(ën) dient(dienen) aan het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 

vastgehecht te worden. 

 

6. Onder punt 7.6. dienen de lotnummers van de producten van de zending vermeld te worden. 

Indien de voorziene plaats op het certificaat onvoldoende is, kan de operator refereren naar 

een bijlage waarin de productnamen, de lotnummers die vermeld zijn op het certificaat van de 

Verenigde Staten en het nummer van het certificaat van de Verenigde Staten opgenomen zijn. 

Deze bijlage zal door de certificerende agent aan het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 aangehecht 

worden. 
 

7. Verklaring 8.2. van het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 houdt in dat enkel diervoeders met 

ingrediënten van dierlijke oorsprong, die uitsluitend afkomstig zijn van diersoorten die 

toegelaten zijn in de invoervergunning van Zuid-Afrika, kunnen gecertificeerd worden. De 

certificerende agent zal nagaan of de producten aan deze voorwaarde voldoen door een 

vergelijking van de informatie in punt I.28 van het (de) invoercertificaat (invoercertificaten) van 

de Verenigde Staten met de informatie over de toegelaten diersoorten in de invoervergunning 

van Zuid-Afrika. 

 

8. Onder punt 8.3.1. van het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 dient in het Engels de aard van het 

product vermeld te worden (bv. dry pet food for dogs).  
 

9. Onder punt 8.3.2. van het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 dient vermeld te worden van welke 

diersoort(en) de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn. Deze informatie is 

vermeld in punt I.28 van het (de) invoercertificaat (invoercertificaten). 
 

10. Onder punt 8.3.3. van het certificaat EX.PFF.ZA.01.02 dient de grensinspectiepost van 

binnenkomst vermeld te worden. 

 

11. Indien de verklaring onder punt 8.4.1. niet van toepassing is (geen herverpakking van de 

producten), dient deze te worden doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende 

agent. 

 

12. De verklaring onder punt 8.4.5. kan ondertekend worden op basis van een verklaring op 

erewoord waarin zowel de containernummer(s) als de zegelnummer(s) vermeld is (zijn).  

 


