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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Gesteriliseerde rundergal 
bestemd voor farmaceutische 
doeleinden 

0510 India 

 
II. Niet onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.IN.11.01 
 

Veterinair certificaat voor de uitvoer van gesteriliseerde rundergal  3 blz. 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Veterinair certificaat voor de uitvoer van gesteriliseerde rundergal 
 

1. De Indische wetgeving inzake producten van dierlijke oorsprong kan worden geraadpleegd op 
volgend adres: http://aqcsindia.gov.in/trade.html. Voor zover ons bekend, worden de 
invoereisen steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om producten van dierlijke 
oorsprong. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de 
certificerende agent een geldige invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde 
autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. Het certificaat kan 
slechts worden afgegeven als de verklaringen die in de invoervergunning gevraagd worden 
allen in het model van certificaat EX.PFF.IN.11.01 zijn opgenomen.  

 
2. Het certificaat EX.PFF.IN.11.01 kan enkel worden afgeleverd voor gesteriliseerde rundergal die 

geproduceerd is in een Belgisch overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 geregistreerd 
bedrijf  (art 23) dat dierlijke bijproducten hanteert voor doeleinden buiten de voedselketen (sectie 
IX).  In vak 1.23 van het certificaat dient het registratienummer van de producerende inrichting 
zoals opgenomen  in  sectie IX vermeld te worden. 
 

3. Bij punt 1.14 van het certificaat dienen de gegevens van de overheid die bevoegd is voor het 
afleveren van de registratie van de producerende inrichting vermeld te worden. Voor gal 
bestemd voor farmaceutische doeleinden is dit het FAGG: Federal Agency for Medicines and 
Health Products, Galileelaan 5/03 1210 BRUSSEL. 

 
4. Verklaring 2.1 vermeldt dat het land van oorsprong vrij moet zijn van runderpest. Deze verklaring 

kan ondertekend worden op basis van  de zoösanitaire toestand van België.  
 
5. Verklaringen 2.2 en 2.3 kunnen ondertekend worden voor rundergal afkomstig van dieren die 

zijn geslacht in een in de EU erkend slachthuis. De operator dient aan de certificerende agent 
een document voor te leggen met de naam, het land en erkenningsnummer van de betrokken 
slachthuizen. De lijst van de erkende slachthuizen in de EU kan geraadpleegd worden via de 
volgende website: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/. 
Het slachthuis dient vermeld te zijn in “afdeling I Vlees van landbouwhoefdieren” met de 
vermelding slachthuis (SH) en diersoort runderen (B). Om aan te tonen dat de dieren een ante 
en post mortem keuring ondergaan hebben dient de operator ook het handelsdocument voor te 
leggen van de rundergal:  hierop dient in vak I.31 cat 3a of cat  3b vermeld te zijn. 

http://aqcsindia.gov.in/trade.html
https://www.health.belgium.be/nl/section-ix-establishments-or-plants-handling-animal-products-or-derived-products-purposes-outside
https://www.health.belgium.be/nl/section-ix-establishments-or-plants-handling-animal-products-or-derived-products-purposes-outside
https://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/zoosanitaire-belgie/default.asp#herkauwers
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen/
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6. Verklaringen 2.4, 2.5 en 2.6 kunnen ondertekend worden op basis van het voorleggen van het 

productieproces van de producerende inrichting dat bevestigt dat de gal werd gesteriliseerd en 
de registratie van de producerende inrichting conform verordening (EG) nr. 1069/2009 (art 23) 
als bedrijf dat dierlijke bijproducten hanteert voor doeleinden buiten de voedselketen (sectie IX).  
 

7. Het certificaat dient te worden ondertekend door een officiële dierenarts. 
 

 

https://www.health.belgium.be/nl/section-ix-establishments-or-plants-handling-animal-products-or-derived-products-purposes-outside
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