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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Lijm op basis van gelatine die 
afgeleid is van varkens en/of 
runderen, die in België 
geproduceerd is 

3503 Russische Federatie  

 
II. Niet onderhandeld certificaat 

 
Code FAVV Titel van het certificaat  
EX.PFF.RU.02.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar het douanegebied van de 

Euraziatische Economische Unie van huiden, hoorns en hoeven, 
darmen, pelzen, schaapsvacht, lamsvacht, wol, geitendons, 
varkenshaar, paardenhaar en veren en dons van kippen, eenden, 
ganzen en ander pluimvee 
 

4 blz. 

 

III. Algemene informatie 

De Europese Commissie onderhandelt met de Euraziatische Economische Unie een certificaat voor uitvoer 
van huiden, huidlijm, hoorn en hoeven, darmen voor technisch gebruik, schapenvacht, varkenshaar, wol, 
haar van evenhoevigen, verenmeel en dons. Ook is er tussen de Europese Commissie en de Euraziatische 
Economische Unie een apart certificaat in onderhandeling voor de uitvoer van gelatine, collageen en dierlijke 
lijm naar de Euraziatisch Economische Unie. In afwachting van het finaliseren van de onderhandelingen 
tussen de Europese Commissie en de Euraziatische Economische Unie heeft de Russische Federatie de 
Europese Commissie geïnformeerd dat de geactualiseerde versie van het certificaat N°32 kan gebruikt 
worden. 
 

IV. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer naar het douanegebied van de Euraziatische Economische Unie 
van huiden, hoorns en hoeven, darmen, pelzen, schaapsvacht, lamsvacht, wol, geitendons, 
varkenshaar, paardenhaar en veren en dons van kippen, eenden, ganzen en ander pluimvee 

1. Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van de Russische Federatie 
onderhandeld en is dus niet gevalideerd door deze autoriteit. Dit certificaat kan op risico van de 
exporteur voor de onder het toepassingsgebied van deze instructiebundel vermelde producten 
worden afgeleverd. De operator dient te verifiëren of het certificaatmodel dat gebruikt zal worden, in 
overeenstemming is met de eisen van de bevoegde overheid van het derde land van bestemming. 
Indien het derde land van bestemming meer specifieke voorschriften heeft, dient de operator deze 
voor te leggen aan de certificerende agent. Operatoren die andere producten wensen te exporteren 
die vermeld zijn in de titel van het certificaat maar niet in het toepassingsgebied van de IB, kunnen 
dit melden aan hun lokale controle-eenheid. Er zal dan geëvalueerd worden onder welke 
voorwaarden het certificaat kan afgeleverd worden voor deze producten. 

 



Pagina 2/3 

 
 

PRODUCTEN VAN 
DIERLIJKE OORSPRONG 
NIET BESTEMD VOOR 
HUMANE CONSUMPTIE 

IB.PFF.RU.02.01 Russische Federatie 
 Maart 2021 

 

 

2. In het certificaat mag geen enkele van de verklaringen worden doorgehaald. 
 

3. 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. 
 

4. Onder punten 2.1. t.e.m. 2.8. dienen, indien er sprake is van verschillende soorten huidlijm, 
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 de zending bestaande uit 3 verschillende soorten huidlijm:  
2.1.: Naam product X/ Naam product Y/ Naam product Z 
2.2. De diersoorten van dewelke de grondstoffen afgeleid zijn voor product X / De diersoorten van 
dewelke de grondstoffen afgeleid zijn voor product Y / De diersoorten van dewelke de grondstoffen 
afgeleid zijn voor 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 
2.6.: Zegelnummer 
2.7.: Identificatiemerken product X/ Identificatiemerken product Y/ Identificatiemerken product Z. 
2.8.: Opslag- en vervoersvoorwaarden 
Indien de diersoorten van dewelke de grondstoffen afgeleid zijn voor alle producten in de zending 
dezelfde zijn, volstaat het om deze onder punt 2.2. slechts éénmaal te specificeren. 
Indien het type verpakking voor alle producten in de zending dezelfde is, volstaat het om dit onder 
punt 2.4. slechts éénmaal te specifiëren.  
Indien de opslag- en vervoersvoorwaarden voor alle producten in de zending dezelfde zijn, volstaat 
het om deze onder punt 2.8 slechts éénmaal te specificeren. 

 
5. In vak 3.1. dienen de gegevens (naam en adres) van de Belgische 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. 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.  

 
6. Punt 4.1. is enkel van toepassing voor de dierziekten waarvoor de diersoorten waarvan de producten 

in de zending afgeleid zijn gevoelig zijn. De lijst met ziekten waarvoor zoogdieren, herkauwers, 
runderen en varkens gevoelig zijn is vermeld op de volgende FAVV websitepagina over dierziekten: 
http://www.favv.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp. De verklaring i.v.m. BSE kan 
ondertekend worden op basis van de OIE status “verwaarloosbaar BSE risico”.  

 
7. Verklaring 4.2 stelt dat de huiden en pelzen afkomstig moeten zijn van dieren die een ante en post 

mortem keuring ondergaan hebben. 
 

Indien de gebruikte gelatine geproduceerd werd in een gelatine producerend bedrijf met een 
erkenning conform verordening (EG) nr. 853/2004  
De operator dient een kopie van het handelsdocument voor te leggen zoals bedoeld in bijlage VIII, 
hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2001. Onder het punt I.31 moet de naam van de 

http://www.favv.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
http://www.favv.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp
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producerende inrichting vermeld zijn. De verklaring kan ondertekend worden indien onder punt I.31 
3f vermeld is (categorie 3- materiaal zoals beschreven in verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 10, 
punt 3f) en de producent op de afdeling XIV lijst van gelatine verwerkende bedrijven conform 
verordening (EG) nr. 853/2004 staat. Deze lijst is beschikbaar via de volgende link: 
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en 
 
Indien de gelatine geproduceerd werd in een gelatine producerend bedrijf met een erkenning 
conform verordening (EG) nr. 1069/2009 
De operator dient een kopie van het handelsdocument voor te leggen zoals bedoeld in bijlage VIII, 
hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2001. Onder het punt I.31 moet de naam van de 
producerende inrichting vermeld zijn. De verklaring kan ondertekend worden indien onder punt I.31 
3a, 3biii en/of 3f vermeld is (categorie 3- materiaal zoals beschreven in verordening (EG) nr. 
1069/2009, artikel 10, punt 3a, 3biii en/of 3 f) en de producerende inrichting vermeld is op de afdeling 
IV lijst van verwerkende bedrijven conform verordening (EG) nr. 1069/2009. Deze lijst is beschikbaar 
via de volgende link: 
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en 
 
Indien de gelatine ingevoerd werd uit een derde land: 
De operator dient een kopie van het invoercertificaat voor te leggen zoals bedoeld in bijlage XV, 
hoofdstuk 11 van verordening (EU) nr. 142/2001. Op dit invoercertificaat moeten onder punt 4.2 alle 
dierlijke bijproducten categorieën doorgehaald te zijn die niet van toepassing zijn. De verklaring kan 
ondertekend worden indien de overblijvende categorieën enkel één of meerdere van de volgende 
zijn: 3a, 3biii, en 3f (categorie 3- materiaal zoals beschreven in verordening (EG) nr. 1069/2009, 
artikel 10, punt 3a, 3biii en/of 3f). 
 

8. Verklaring 4.3. en het tweede deel van de verklaring 4.4. (anthrax-analyse) zijn niet van toepassing 
op lijm.  

 
9. Verklaring 4.4. betekent dat er in de zending geen verschillende types producten mogen aanwezig 

zijn (bv. lijm afgeleid van gelatine mag niet gecombineerd worden met andere producten).   
 

10. Voor lijm op basis van gelatine kan de verklaring 4.5. ondertekend worden indien de gelatine 
geproduceerd werd in een bedrijf dat erkend is conform verordening (EU) nr. 853/2004 of een bedrijf 
dat erkend is conform verordening (EG) nr. 1069/2009. Aan deze voorwaarde is voldaan indien het 
verwerkende bedrijf op één van de lijsten staat vermeld in punt 6 van deze IB of indien de gelatine 
ingevoerd werd met een invoercertificaat zoals vermeld in punt 6 van deze IB.   
 

11. Verklaring 4.6 schrijft voor dat er nieuwe verpakkingen moeten gebruikt worden en dat het 
verpakkingsmateriaal voldoet aan de vereisten van de Euraziatische Economische Unie en 
verklaring 4.7 dat de vervoermiddelen werden behandeld en uitgerust overeenkomstig de 
regelgeving van het land van uitvoer. Deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van 
een verklaring op erewoord van de operator. 

 
V. Aflevering van het certificaat 

 
De certificering voor uitvoer vanuit België naar de Russische Federatie gebeurt op beveiligd papier.  

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en

