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DIERVOEDERS IB.PFF.EEU.02.01 Euraziatische Economische 
Unie 

Augustus 2019 

 

I. Geldigheidstermijn 

 

Versie Geldig vanaf:  

Augustus 2014 25/9/2014 

Januari 2015 13/02/2015 

Juli 2016 26/07/2016 

September 2016 13/09/2016 

April 2019 18/04/2019 

Augustus 2019 23/08/2019 

 

II. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders van plantaardige 

oorsprong  

 Wit-Rusland, Kazachstan 

 

III. Model van certificaat zoals vastgelegd door Besluit 607 van 7 april 2011 van de Commissie 

van de Douane-unie en gewijzigd door de Beslissing N° 161 van de Raad van de Euraziatische 

Economische Commissie op 8 december 2015 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

EX.PFF.EEU.02.01 Veterinair certificaat voor naar de Euraziatische Economische Unie 

uitgevoerd diervoeder van plantaardige oorsprong 

3 blz 

 

IV. Algemene informatie  

 

De wetgeving en de normen voor de Euraziatische Economische Unie kunnen in menig opzicht 

verschillen van de Europese wetgeving en normen. Daarom moeten exporterende inrichtingen zich 

daarover continu en grondig informeren via de links op de FAVV-website en op de website van de 

Europese Commissie naar de betreffende wetgeving. 

 

Een overzicht van de invoervereisten van de Douane-unie vindt men in de bijlage van Besluit 294 

van de Douane-Unie van 10 december 2013. In deze bijlage bevindt zich een lijst van producten die 

onderworpen zijn aan een veterinaire controle en de controlemaatregelen die van toepassing zijn op 

deze producten (begeleidende documenten, invoervergunning, bedrijvenlijst). De operator wordt 

aangeraden de bijlage van Besluit 294 te raadplegen ten einde na te gaan of al dan niet een 

veterinair certificaat en/of invoervergunning vereist is. 

 

Diervoeders van plantaardige oorsprong vallen niet onder het veterinair memorandum EU RU en 

hiervoor bestaat geen akkoord tussen de EU en de Euraziatische Economische Unie. Voor invoer in 

de Euraziatische Economische Unie van deze producten kan gebruik gemaakt worden van de 

modellen van veterinaire certificaten zoals vastgelegd door Besluit 607 van 7 april 2011 van de 

Commissie van de Douane-unie en gewijzigd door de Beslissing N° 161 van de Raad van de 

Euraziatische Economische Commissie op 8 december 2015. 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
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V. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor naar de Euraziatische Economische Unie uitgevoerd diervoeder 

van plantaardige oorsprong  

 

Onder punt 1.4. dienen de transitlanden vermeld te worden. Dit betreft enkel derde landen. Lidstaten 

van de EU dienen dus niet vermeld te worden. 

Onder punten 2.1. t.e.m. 2.5. en 2.7. dienen, indien er sprake is van verschillende producten, 

productiedata (toegelaten format: uu.dd.mm.jjjj; uu.dd.mm.jj; dd.mm.jjjj; dd.mm.jj; mm.jjjj; mm.jj), 

verpakkingen, lotnummers,… de gegevens te worden uitgesplitst. In geval er bij één van deze 

punten een uitsplitsing bestaat, dient de uitsplitsing ook te worden toegepast in de andere punten. 

De gegevens dienen steeds in dezelfde volgorde te worden weergegeven en van elkaar te worden 

gescheiden via een slash (/).  

Voorbeeld gemengde zending bestaande uit 3 verschillende producten:  

2.1.: Naam product X/ Naam product Y/ Naam product Z 

2.2.: Productiedatum product X/ Productiedatum product Y/ Productiedatum product Z 

2.3.: Aard verpakking product X/ Aard verpakking product Y/ Aard verpakking product Z 

2.4.: Aantal verpakkingen product X/ Aantal verpakkingen product Y/ Aantal verpakkingen product Z 

2.5.: Nettogewicht product X/ Nettogewicht product Y/ Nettogewicht product Z 

2.7.: Identificatiemerkteken product X/ Identificatiemerkteken product Y/ Identificatiemerkteken 

product Z   

Indien het type verpakking voor alle producten in de zending dezelfde is, volstaat het om onder punt 

2.3. de aard van de verpakking slechts éénmaal te specifiëren.  

 

In vak 3.1. dienen de gegevens (naam en adres) van de producerende inrichting van de goederen 

ingevuld te worden en in vak 3.2. de administratieve territoriale eenheid. In vak 1.6. moet het land 

van oorsprong vermeld worden in overeenstemming met wat vermeld is in vak 3.1. 

Indien de producten in België geproduceerd zijn, hebben de gegevens in vak 3.1. betrekking op de 

Belgische producerende inrichting. In vak 3.2. (administratieve territoriale eenheid) dienen de 

gegevens van de LCE die bevoegd is voor de controle van de producerende inrichting vermeld te 

worden.  

Indien de goederen in een andere EU-lidstaat geproduceerd zijn, dienen voor de vakken 3.1., 3.2. en 

1.6.  de gegevens overgenomen te worden van het pre-exportcertificaat afgeleverd door de 

bevoegde overheid van de betrokken EU lidstaat. De gegevens van het pre-exportcertificaat dienen 

ook ingevuld te worden in punt 4. 

 

Dit certificaat stelt specifiek in punt 4.2: « Het diervoeder bevat geen graan met symptomen van 

fusariumrot op meer dan 1% van het gewicht van het graan, bevat geen zware metalen, mycotoxinen 

of pesticiden in een hoeveelheid van meer dan de vastgelegde norm en de totale bèta-activiteit 

overschrijdt de 600 bequerel per kg niet ». 

 

Deze verklaring houdt in dat de volgende analyses moeten worden uitgevoerd door hiervoor erkende 

laboratoria en dat de resultaten bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd: 

 

Fusarium: percentage aan granen met symptomen van fusariumrot minder dan 1% van het 

gewicht aan graan 

Voor diervoeders die intacte graankorrels bevatten, dient bij de 

certificaataanvraag een analyserapport te worden voorgelegd dat aantoont dat 

aan de hierboven vermelde voorwaarde is voldaan. 

Voor diervoeders die geen intacte graankorrels bevatten, kan de verklaring als 

niet van toepassing worden beschouwd. 
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Zware metalen, mycotoxinen en pesticiden: 

 

De wetgeving en de normen voor Kazachstan en Wit-Rusland kunnen in menig 

opzicht verschillen van de Europese wetgeving en normen voor diervoeders en 

additieven. Daarom moeten exporterende inrichtingen zich daarover continu en 

grondig informeren. 

In Besluit 317 van 18 juni 2010 van de Commissie van de Douane-unie zijn 

normen voor zware metalen, mycotoxinen en pesticiden vastgelegd voor 

bepaalde grondstoffen van plantaardige oorsprong. Indien certificaten worden 

aangevraagd voor deze grondstoffen, dienen bij de aanvraag analyserapporten 

te worden voorgelegd die aantonen dat aan de in deze wetgeving vastgelegde 

normen is voldaan. Besluit 317 kan geraadpleegd worden op onderstaande 

website onder “Customs Union Veterinary requirements”: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_eu-ru_sps-

req_req_common_vet_req_en.pdf. Voor diervoeders waarvoor geen normen 

zijn vastgelegd in de wetgeving van de Douane-unie kan de verklaring 

afgeleverd  worden op basis van EU en nationale regelgeving.  

Bèta-activiteit: de totale bèta-activiteit < 600 bequerel/kg 

 

Bij de certificaataanvraag dient een analyserapport te worden voorgelegd dat 

aantoont dat aan hierboven vermelde voorwaarde is voldaan (analyse van de 

totale bèta-activiteit op een at random gekozen lot van de zending; bij de 

selectie van het te analyseren lot dient de operator ervoor te zorgen dat de 

analyses op de zendingen die naar Wit-Rusland of Kazachstan worden 

uitgevoerd, gespreid worden over verschillende loten en verschillende type van 

producten. Indien in de zending een diervoeder aanwezig is met ingrediënten 

die komen van buiten de EU dient deze te worden geanalyseerd).  

 

Deze voorschriften gelden voor alle inrichtingen die de certificering vragen van 

producten die niet vallen onder een bijkomend en voor de Euraziatische 

Economische Unie specifiek sectoraal monitoringplan (zie punt VI.). 

 

Ingeval de diervoeders uitsluitend uit kleimineralen bestaan, dient een analyse 

per lot uitgevoerd te worden.  

 

In punt 4.3. stelt het certificaat specifiek « Diervoeder geproduceerd zonder gebruik van GMO 

bestanddelen en bevattend 0,5% of minder van niet-geregistreerde lijnen en/of 0,9% of minder van 

geregistreerde lijnen van elk GMO bestanddeel. Diervoeder geproduceerd met gebruik van GMO 

bestanddelen bevattend 0,5% of minder van niet-geregistreerde lijnen van elk GMO bestanddeel. » 

 

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. Ten einde de 

certificerende agent mogelijk te maken om de nodige controles uit te voeren, dient bij de aanvraag 

van het certificaat een lijst te worden gevoegd van alle gebruikte grondstoffen van plantaardige 

oorspong, met in voorkomend geval vermelding van het GMO bestanddeel. 

 

De certificering dient te gebeuren op beveiligd papier. 

 

VI. Pre-exportcertificaat 

 

Pre-exportcertificaten voor diervoeders die worden vervoerd tussen twee lidstaten mogen alleen 

worden afgegeven als de producten bestemd zijn om als eindproduct te worden uitgevoerd naar de 

Euraziatische Economische Unie of als de bevoegde overheid van een andere lidstaat dat vraagt, en 
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als voldaan is aan de gezondheidsvoorwaarden. 

 

Pre-exportcertificering moet de certificerende agent in staat stellen om met voldoende garanties vast 

te stellen dat de volledige zending voldoet aan de door de Euraziatische Economische Unie 

vastgelegde voorwaarden. 

 

Pre-exportcertificering is noodzakelijk voor diervoeders die vervaardigd zijn in een andere lidstaat 

dan de lidstaat waar de eindproducten worden gecertificeerd voor export naar de Euraziatische 

Economische Unie. 

 

 

 

Concreet: 

• moet een pre-exportcertificaat worden afgegeven voor: 

o uit België afkomstige diervoeders die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar 

Wit-Rusland of Kazachstan en 

o uit een andere lidstaat afkomstige diervoeders die vanuit België worden uitgevoerd naar 

Wit-Rusland of Kazachstan; 

• moet geen pre-exportcertificaat worden afgegeven: 

o als vóór de uitvoer naar Wit-Rusland of Kazachstan een verwerking plaatsvindt in de 

lidstaat, 

o voor diervoeders die binnen een enkele lidstaat worden verhandeld. 

 

Diervoeders van Belgische oorsprong die vanuit een andere lidstaat worden uitgevoerd naar de Wit-

Rusland of Kazachstan moeten dus vergezeld gaan van een pre-exportcertificaat tijdens het vervoer 

vanuit België naar die andere lidstaat. Het pre-exportcertificaat wordt op dezelfde manier ingevuld 

als het definitieve uitvoercertificaat en moet eveneens worden afgedrukt op beveiligd papier. 

 

Omgekeerd moeten uit andere lidstaten afkomstige producten die vanuit België naar Wit-Rusland of 

Kazachstan worden verzonden wanneer zij ons land binnenkomen vergezeld gaan van een pre-

exportcertificaat dat is opgemaakt door de bevoegde dienst van de betreffende lidstaat.  

 

De kenmerken van de pre-exportcertificaten worden vermeld in de daartoe bestemde tabel van het 

voor de Euraziatische Economische Unie afgegeven certificaat en de originele exemplaren van de 

pre-exportcertificaten worden bewaard door het FAVV, als bijlage bij de kopie van het certificaat. 

 

Als het certificaat steunt op meer dan 2 pre-exportcertificaten moeten die worden vermeld op een als 

bijlage bijgevoegde lijst (zelfde model van lijst als in het certificaat), op beveiligd papier. Dat geldt 

eveneens wanneer op andere plaatsen van het certificaat niet voldoende plaats is om alle 

noodzakelijke gegevens te vermelden (bijvoorbeeld in lijst opgenomen inrichtingen). De unieke 

nummering van dat als bijlage bijgevoegd document sluit aan op de enige referentienummering van 

het uitvoercertificaat.  

 

VII. Vermindering van de analyses door deelname aan het bijkomende en voor de Euraziatische 

Economische Unie specifiek sectoraal monitoringplan 

 

De analyseresultaten waarop het FAVV steunt om te certificeren kunnen afkomstig zijn van een 

bijkomend sectoraal en voor de Euraziatische Economische Unie specifiek monitoringsplan 

(sectoraal plan) dat door het FAVV werd goedgekeurd. 

 

Alle sectorale plannen moeten open staan voor alle inrichtingen die daarvoor belangstelling hebben 

in het kader van hun export naar de Euraziatische Economische Unie en toegankelijk zijn onder 

identieke technische voorwaarden. 
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Alle sectorale plannen worden elk jaar door het FAVV beoordeeld met het oog op de praktische 

toepassing ervan. Zolang die beoordeling niet heeft plaatsgevonden en geen formeel akkoord werd 

betekend, blijven alle analyses vereist.  

 

Het FAVV publiceert de lijst van goedgekeurde sectorale plannen op zijn website. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/export/default.asp

