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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN code Land 

Wolvet bestemd voor de 

cosmetische industrie 

1505 Turkije 

 

II. Niet-onderhandeld certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat  

   

EX.PFF.TR.11.01 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van wolvet bestemd voor de 

cosmetische industrie in de Republiek Turkije  

 

4 p 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de invoer van wolvet bestemd voor de cosmetische industrie in de 

Republiek Turkije 

 
Het hierboven vermeld certificaat werd opgesteld op basis van de certificeringsvereisten die door de 

bevoegde overheid van Turkije werden meegedeeld. Het certificaat werd echter niet door de 

bevoegde overheid van Turkije officieel gevalideerd.  

 

Op basis van het hierboven vermelde kan het certificaat op risico van de exporteur worden afgeleverd.  

De operator moet altijd verifiëren of het certificaatmodel dat gebruikt zal worden, in overeenstemming 

is met de eisen van de bevoegde overheid van het derde land van bestemming. De operator kan 

hiervoor via zijn potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of 

kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen. Indien het derde land 

van bestemming meer specifieke voorschriften heeft, dient de operator deze voor te leggen aan de 

certificerende agent zodat een aangepast certificaat kan worden uitgewerkt. 

 

Deel I: gegevens van de zending: 

 

• Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale 

controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.). 

• Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden 

vermeld.  

• Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden: 

“DD/MM/YYYY”. 

• De vermelding van referentiedocumenten onder punt I.15. is facultatief; hier kan het nummer 

van de luchtvrachtbrief, het nummer van de zeevrachtbrief of het commerciële 

registratienummer van de trein of het voertuig worden vermeld. 

• Onder I.18. dient een veterinaire beschrijving van de goederen gegeven te worden (bv “wool 

grease”, “lanolin” …). 

• Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor wolvet dat werd bereid en verpakt in een 

Belgische inrichting die of een Belgisch bedrijf dat overeenkomstig verordening (EG) nr. 

1069/2009 is geregistreerd als bedrijf dat of inrichting die dierlijke bijproducten of afgeleide 

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/algemeneleidraad/#algemeen
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producten hanteert voor doeleinden buiten de voederketen. Het registratienummer van de 

producent moet vermeld worden onder I.28. Onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” 

dient vermeld te worden van welke dieren het wolvet is afgeleid (bv. Ovis). 

 

Deel II: certificering 

 

• Onder punt II.1. van het certificaat dient verklaard te worden dat: 

✓ hetzij, de producten afkomstig zijn van dieren die vrij zijn van ernstige overdraagbare 

ziekten volgens de sanitaire code voor landdieren van de OIE, eigen voor de betrokken 

diersoorten; 

Deze verklaring kan voor categorie 3 dierlijke bijproducten, m.u.v. uit derde landen 

ingevoerd ruw wolvet, ondertekend worden op basis van de bepalingen van verordening 

(EG) nr. 142/2011(1). 

✓ “en/of, de producten afkomstig zijn van ruw wolvet dat op legale wijze werd ingevoerd in de 

EU volgens de van kracht zijnde sanitaire regels.” 

Krachtens beschikking 2007/275/EG(2) dient wolvet (GN code 1505 00) bij invoer 

onderworpen te worden aan een veterinaire controle in de grensinspectiepost. De operator 

dient via het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB) aan te 

tonen dat het ruw wolvet op legale wijze werd ingevoerd in de EU.  

• Onder punt II.2. van het certificaat dient verklaard te worden dat de producten werden bereid 

en verpakt in inrichtingen die onder toezicht staan van de sanitaire bevoegde overheid in 

overeenstemming met de van kracht zijnde sanitaire vereisten.  

Deze verklaring kan ondertekend worden op basis van de registratie van de Belgische 

inrichting of het bedrijf overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Lijst erkende en 

geregistreerde operatoren: Dierlijke bijproducten: Section IX). 

• De verklaring onder II.5. kan worden ondertekend op basis van een controle van een kopie 

van de etiketten 

 

 

 

 

 

 

(1) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft 
bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn 

(2) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de 
Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan 
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