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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders die 

hittebehandelde melk of 

melkproducten als enig product 

van dierlijke oorsprong bevatten 

 Nieuw-Zeeland 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.NZ.01.01 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 

product van dierlijke oorsprong 

3 blz 

 

III. Certificatievoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 

toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 

 

1. De sanitaire invoervoorwaarden voor hittebehandelde melk en melkproducten niet bestemd 

voor menselijke consumptie vanuit de EU in Nieuw-Zeeland kunnen geraadpleegd worden op 

onderstaande website: 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1791-Dairy-products-not-for-human-consumption-from-

specified-countries-Import-Health-Standard  

 

2. Het model van certificaat EX.PFF.NZ.01.01 is het algemeen FAVV-model van certificaat voor 

diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels 

bevattend product van dierlijke oorsprong waaraan een bijkomende certificering m.b.t. de 

hittebehandelde melk en/of melkproducten werd toegevoegd. Het model van certificaat mag 

uitsluitend afgeleverd worden voor diervoeders die hittebehandelde melk of melkproducten als 

enig product van dierlijke oorsprong bevatten. Onder de bijkomende certificering dient de 

operator de naam van het dierlijke product (bv. “whey”, “milk powder”…) en de diersoort 

(“cattle”, “sheep” of “goat”) te vermelden.  

 

3. Het model van certificaat kan ook enkel worden afgeleverd indien de melk en melkproducten 

van oorspong zijn uit de EU. De operator moet de nodige handelsdocumenten voorleggen die 

de oorspong van de melk en melkproducten bevestigen.  

 

Voor melk en melkproducten die vanuit derde landen in de EU werden ingevoerd en 

vervolgens bestemd zijn voor uitvoer naar Nieuw-Zeeland, zijn bijkomende verklaringen 

vereist. Als een operator daar commercieel belang bij heeft, kan hij bij het FAVV een 

aanvraag indienen voor het uitwerken van deze bijkomende verklaringen. 

 

 

 

 

 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1791-Dairy-products-not-for-human-consumption-from-specified-countries-Import-Health-Standard
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1791-Dairy-products-not-for-human-consumption-from-specified-countries-Import-Health-Standard
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4. De producerende inrichting van de hittebehandelde melk of melkproducten dient voor deze 

activiteit erkend te zijn overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. De operator dient 

hiervan het bewijs te leveren aan de certificerende agent (b.v. via verwijzing naar de lijst van 

overeenkomstig de verordening erkende verwerkingsbedrijven die kan geraadpleegd worden 

op onderstaande website  

(http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/) of via een kopie van 

de erkenningsakte, …). 

 

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

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/

