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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Afgeleide producten van 
dierlijke oorsprong, niet 
bestemd voor menselijke of 
dierlijke consumptie 

/ Verenigde Staten  

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 

Code FAVV titel van het certificaat   
   
EX.PFF.US.03.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van afgeleide producten van 
dierlijke oorsprong niet bestemd voor menselijke of dierlijke 
consumptie 

3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van afgeleide producten van dierlijke oorsprong 
niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie 
 

1. Zoals vastgelegd in artikel 17 van de Overeenkomst tussen de Federale Staat en de 
Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten van 16 
januari 2014 levert het FAVV alle vereiste gezondheidscertificaten af voor dierlijke 
bijproducten en daarvan afgeleide producten, met inbegrip van de gezondheidscertificaten 
voor de dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten die vallen onder de 
bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 
van het FAGG.  

 
2. Voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong in de USA is in de meeste gevallen een 

invoervergunning van de USDA-APHIS (US Department of Agriculture - Animal and Plant 
Health Inspection Service) vereist. Meer informatie m.b.t. de invoervergunning vindt men op 
de website van de USDA:  
http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_anproducts.s
html  
De invoervergunning vermeldt of de zending dient vergezeld te gaan van een gezondheids-
certificaat, alsook, in voorkomend geval, welke verklaringen op dit certificaat dienen te zijn 
opgenomen.  
 
De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat (EX.PFF.US.03.01) 
een kopie van een geldige invoervergunning voor te leggen voor de producten van de zending 
en hij dient de verklaringen zoals gevraagd op de invoervergunning in het Engels op te nemen 
onder deel 2 van het certificaat.  

 
3. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat tevens de nodige 

bewijzen te voegen die aantonen dat aan de gevraagde verklaringen is voldaan. Afhankelijk 
van de aard van de verklaring kunnen deze garanties bestaan uit:  
- Een kopie van een handelsdocument overeenkomstig verordening (EU) nr. 142/2011 of 

een gezondheidscertificaat die de aard, de behandeling en/of, indien van toepassing, de 
oorsprong van de ingrediënten van dierlijke oorsprong bevestigd, en/of  

- De erkenning/toelating of registratie van de operator overeenkomstig verordening (EG) nr. 
1069/2009, voor vereisten die gedekt wordt door de EU-wetgeving.  

http://www.favv.be/dierlijkebijproducten/
http://www.favv.be/dierlijkebijproducten/
http://www.favv.be/dierlijkebijproducten/
http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_anproducts.shtml
http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports_anproducts.shtml
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Voor vereisten die niet gedekt worden door de EU-wetgeving en die niet gecontroleerd kunnen 
worden door de certificerende agent, dient de operator een verklaring van de bevoegde 
overheidsdienst (FOD of FAGG) voor te leggen die bevestigt dat aan de betrokken vereisten is 
voldaan. De bevoegde overheidsdienst kan, in voorkomend geval, het voorleggen van bijkomende 
documenten en/of een inspectiebezoek opleggen als voorwaarde voor het afleveren van deze 
bevestiging.  

 
Hieronder enkele voorbeelden van mogelijks vereiste verklaringen, en de basis waarop deze 
verklaring kan worden ondertekend:  

- Een verklaring m.b.t het land van herkomst van de ingrediënten van dierlijke oorsprong 
(bv. “fetal calf serum derived from bovine species that originated from Australia/and or 
New Zealand”) :  
De operator dient in voorkomend geval bij zijn aanvraag de nodige bewijzen voor te 
leggen die de herkomst van de dierlijke ingrediënten aantonen (handelsdocument 
overeenkomstig verordening (EU) nr. 142/2011 of in het geval van invoer uit niet-EU 
landen: gezondheidscertificaat van het land van herkomst en/of gemeenschappelijk 
gezondheidsdocument van binnenkomst).  

- Een verklaring inzake de behandeling die de producten van dierlijke oorsprong hebben 
ondergaan (bv. “the milk product in the exported material has been heated to a minimum 
of 72°C for 15 seconds followed by a second heating to a minimum of 72°C for 15 
seconds”):   
De operator dient in voorkomend geval bij zijn aanvraag de nodige bewijzen voor te 
leggen die aantonen dat de producten de vermelde behandeling hebben ondergaan:  

o indien de behandeling gebeurt bij de operator zelf: een kopie van het 
productie/behandelingsproces dat, indien de operator niet valt onder de 
bevoegdheid van het FAVV, werd gevalideerd door de bevoegde 
overheidsdienst (FOD of FAGG) of een verklaring van de bevoegde 
overheidsdienst (FOD of FAGG), 

o indien de behandeling gebeurt bij derden: handelsdocument overeenkomstig 
verordening (EU) nr. 142/2011 of in het geval van invoer uit niet-EU landen: 
gezondheidscertificaat van het land van oorsprong en/of gemeenschappelijk 
gezondheidsdocument van binnenkomst, waarop de behandeling staat 
vermeld of een verklaring van de bevoegde overheidsdienst (indien 
behandeling in België: FOD/FAGG; indien behandeling bij buitenlandse 
operator: bevoegde overheid van het betrokken land).  

- Een verklaring dat de producten niet werden blootgesteld of gemengd met ander 
materiaal van dierlijke oorsprong (bv. “was not exposed to or commingled with any other 
animal derived material”): In voorkomend geval is, indien de operator niet valt onder de 
bevoegdheid van het FAVV, een verklaring van de bevoegde overheidsdienst (FOD of 
FAGG) vereist die bevestigt dat aan deze voorwaarde is voldaan. 

 
4. Het certificaat dient steeds ondertekend te worden door een officiële dierenarts.  
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