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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-code Land 
Voeders voor honden en katten  
die producten van dierlijke 
oorsprong bevatten en die in 
België geproduceerd werden 

2309 10 Indonesië 

 
II. Niet-onderhandeld certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.PFF.ID.01.02 
 

Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar Indonesië 
van voeders voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke 
oorsprong  

4 blz 

 
III. Certificeringsvoorwaarden 
 
Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar Indonesië van voeders voor 
gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong  
 

1. Het certificaat EX.PFF.ID.01.02 werd niet met de bevoegde autoriteit van Indonesië 
onderhandeld en is dus niet door Indonesië gevalideerd. Het werd opgesteld op basis van de 
veterinaire vereisten die vermeld werden in een invoervergunning die door de bevoegde 
autoriteit van Indonesië afgeleverd werd voor in België geproduceerde voeders voor 
gezelschapsdieren (met ingrediënten van dierlijke oorsprong van volgende diersoorten: 
runderen, geiten, schapen, hertachtigen, varkens, gevogelte en/of vis). Voor zover ons bekend, 
worden de invoereisen steeds vermeld op de invoervergunning als het gaat om diervoeders die 
producten van dierlijke oorsprong bevatten. 
 
De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende 
agent een geldige invoervergunning voor te leggen, dewelke afgeleverd werd door de bevoegde 
overheid van Indonesië voor de producten van de zending. Het certificaat kan slechts worden 
afgegeven als de verklaringen die in de invoervergunning gevraagd worden in 
overeenstemming zijn met deze opgenomen in het model van certificaat EX.PFF.ID.01.02. 
Indien de invoervergunning andere verklaringen bevat dan deze van het certificaat 
EX.PFF.ID.01.02, kan de operator een aanvraag indienen bij het FAVV om hiervoor een nieuw 
model van certificaat te laten ontwikkelen. 

 
2. Indonesië werkt met een systeem van lijsten met door de bevoegde autoriteit van Indonesië 

goedgekeurde bedrijven. Een lijst van Belgische producenten van voeder voor 
gezelschapsdieren die goedgekeurd zijn door de bevoegde overheid van Indonesië is 
beschikbaar via volgende link : http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/pelayanan-
2/130-daftar-negara-dan-unit-usaha-pakan-hewan-kesayangan-pet-food-dari-luar-negeri-
yang-telah-disetujui-untuk-importasi. Een Belgische producent van voeder voor 
gezelschapsdieren die door de Indonesische autoriteiten wenst goedgekeurd te worden, kan 
hiervoor een aanvraag bij het FAVV indienen (zie punt “IV. Exporterkenning” van de IB).  
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id%2Findex.php%2Fpelayanan-2%2F130-daftar-negara-dan-unit-usaha-pakan-hewan-kesayangan-pet-food-dari-luar-negeri-yang-telah-disetujui-untuk-importasi&data=02%7C01%7Cjakarta%40fitagency.com%7C2fb3c4f04f0046470b1008d58a5570df%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636567021943333029&sdata=XLVq9gegJN6JHP88BlJrJSvXczEPZvHzzMprbigFzUs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id%2Findex.php%2Fpelayanan-2%2F130-daftar-negara-dan-unit-usaha-pakan-hewan-kesayangan-pet-food-dari-luar-negeri-yang-telah-disetujui-untuk-importasi&data=02%7C01%7Cjakarta%40fitagency.com%7C2fb3c4f04f0046470b1008d58a5570df%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636567021943333029&sdata=XLVq9gegJN6JHP88BlJrJSvXczEPZvHzzMprbigFzUs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id%2Findex.php%2Fpelayanan-2%2F130-daftar-negara-dan-unit-usaha-pakan-hewan-kesayangan-pet-food-dari-luar-negeri-yang-telah-disetujui-untuk-importasi&data=02%7C01%7Cjakarta%40fitagency.com%7C2fb3c4f04f0046470b1008d58a5570df%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C636567021943333029&sdata=XLVq9gegJN6JHP88BlJrJSvXczEPZvHzzMprbigFzUs%3D&reserved=0
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3. De bevoegde autoriteit van Indonesië eist dat de producten vrij van verkoop zijn in het land van 
oorsprong. Dit betekent dat de producten moeten voldoen aan de van kracht zijnde Europese 
en Belgische wetgeving inzake diervoeders, met uitzondering van etiketteringsvoorschriften. 
Producten bestemd voor de uitvoer naar een derde land, dienen qua etikettering te voldoen aan 
de voorschriften van het land van bestemming. Deze etiketteringsvoorschriften kunnen 
verschillen van de voorschriften vastgelegd in de Europese en/of Belgische regelgeving. Onder 
punt 2 kan bijgevolg enkel de eerste optie (vrije verkoop) aangevinkt worden.  

 
4. Onder punt 2. dienen in het vak bij transitlanden enkel de landen buiten de EU vermeld te 

worden.   
 

5. Voor verklaring 8.1. dient de operator aan de certificerende agent een lijst voor te leggen met 
voor elk diervoeder de vermelding van de voor de vervaardiging van het voeder gebruikte 
ingrediënten van dierlijke oorsprong en de naam en het adres (inclusief het land) van de 
inrichting vanwaar de ingrediënten komen. De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen 
die de herkomst aantonen. Alle gebruikte dierlijke ingrediënten moeten komen van landen of 
delen van landen die gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de uitvoer vrij zijn van de 
ziekten mond-en-klauwzeer, runderpest, besmettelijke boviene pleuropneumonie, klassieke 
varkenspest, Afrikaanse varkenspest en vesiculaire varkensziekte. Dit kan gecontroleerd 
worden op de website van de OIE. De verklaring impliceert ook dat er enkel kan geëxporteerd 
worden indien België (het land of een deel van het land (zone)) waarin het diervoeder 
geproduceerd werd) gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de uitvoer vrij is van de 
ziekten mond-en-klauwzeer, runderpest, besmettelijke boviene pleuropneumonie, klassieke 
varkenspest, Afrikaanse varkenspest en vesiculaire varkensziekte. 

 
6. Verklaring 8.2. is enkel van toepassing indien het voeder voor gezelschapsdieren ingrediënten 

van runderoorsprong bevat.  
Voor verklaring 8.2. dient de operator aan de certificerende agent een lijst voor te leggen met 
voor elk diervoeder de vermelding van de voor de vervaardiging van het voeder gebruikte 
ingrediënten afkomstig van runderen. Ook dient de naam en het adres (inclusief het land) van 
het bedrijf van herkomst van deze ingrediënten vermeld te worden. De operator dient de nodige 
bewijzen voor te leggen die de herkomst aantonen. Verklaring 8.2. is ondertekenbaar indien 
deze ingrediënten komen van een land met een verwaarloosbaar BSE-risicostatuut. Het BSE-
risicostatuut kan gecontroleerd worden op de website van de OIE. 

 
7. Verklaring 8.3. is enkel van toepassing indien het voeder voor gezelschapsdieren ingrediënten 

van geiten en/of schapen bevat. 
Voor verklaring 8.3. dient de operator aan de certificerende agent een lijst voor te leggen met 
voor elk diervoeder de vermelding van de ingrediënten afkomstig van geiten en/of schapen. 
Voor deze ingrediënten dient de naam en het adres (inclusief het land) van het bedrijf van 
herkomst vermeld te worden. De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen die de 
herkomst aantonen. Verklaring 8.3. is ondertekenbaar indien deze ingrediënten komen van 
Nieuw-Zeeland en/of Australië. 
 

8. Verklaring 8.4. is enkel van toepassing indien het voeder voor gezelschapsdieren ingrediënten 
afkomstig van hertachtigen (cervidae) bevat. 
Voor verklaring 8.4. dient de operator aan de certificerende agent een lijst voor te leggen met 
voor elk diervoeder de vermelding van de ingrediënten afkomstig van hertachtigen. Voor deze 
ingrediënten dient de naam en het adres (inclusief het land) van het bedrijf van herkomst 
vermeld te worden. De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen die de herkomst 

https://wahis.oie.int/#/dashboards/country-or-disease-dashboard
https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
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aantonen. Verklaring 8.4. kan ondertekend worden indien deze ingrediënten komen van een 
EU-lidstaat en/of Nieuw-Zeeland. 
 

9. Voor verklaring 8.6. mogen de voeders voor gezelschapsdieren geen producten afkomstig van 
herkauwers bevatten, behalve de in deze verklaring vermelde uitzonderingen. De verklaringen 
die niet van toepassing zijn, dienen te worden doorgehaald met paraaf en stempel van de 
certificerende agent. De operator dient aan de certificerende agent aan te tonen welke types 
van dierlijke bijproducten gebruikt werden voor de vervaardiging van het voeder voor 
gezelschapsdieren. 

- Indien het voeder melk en melkproducten van herkauwers bevat, dient optie 8.6.1. niet 
doorgehaald te worden; 

- Indien het voeder herkauwersvet met maximaal 0.15 % onzuiverheden bevat, dient 
optie 8.6.2. niet doorgehaald te worden. Herkauwersvet dat conform  
verordening (EU) nr. 142/2011 geproduceerd werd, voldoet aan de voorwaarde dat er 
maximaal 0.15 % onzuiverheden aanwezig zijn; 

- Indien het voeder gelatine en/of collageen afkomstig van huiden bevat, dient optie 8.6.3. 
niet doorgehaald te worden. De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen dat 
de gelatine en/of collageen geproduceerd werd uitgaande van huiden; 

- Indien het voeder andere herkauwersproducten dan gelatine en collageen bevat 
afkomstig van huiden dient optie 8.6.4 niet geschrapt te worden. De operator dient de 
nodige bewijzen voor te leggen dat de herkauwersproducten geproduceerd werden 
uitgaande van huiden. 

- Indien het voeder ingevoerde of binnengebrachte runderingrediënten afkomstig van 
een land met een verwaarloosbaar BSE-risico (zie punt 6 van de IB), ingevoerde 
ingrediënten afkomstig van schapen en geiten van oorsprong van Nieuw-Zeeland en/of 
Australië (zie punt 7 van de IB) of binnengebrachte of ingevoerde ingrediënten 
afkomstig van hertachtigen van oorsprong van een EU-lidstaat en/of Nieuw-Zeeland 
(zie punt 8 van de IB) bevat, dan dient optie 8.6.5. niet geschrapt te worden. 

- Indien het voeder runderingrediënten bevat die conform verwerkingsmethode 1 van 
bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011 geproduceerd werden, dient 
optie 8.6.8. niet doorgehaald te worden. 

- Opties 8.6.6. en optie 8.6.7. dienen steeds doorgehaald te zijn.  
 
10. Ingeval van droge producten kunnen verklaring 8.5. en 8.7.a ondertekend worden indien de 

diervoeders een hittebehandeling ondergaan hebben bij minstens 80°C gedurende minstens 
3,5 minuten. De operator dient een kopie van het productieproces voor te leggen aan de 
certificerende agent, die aantoont dat aan deze voorwaarde is voldaan.  
 
Deze voorwaarde m.b.t. de hittebehandeling geldt eveneens voor gesmolten vet of andere 
producten van dierlijke oorsprong die na extrusie nog op de voeders worden aangebracht. De 
operator dient aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen dat aan deze 
voorwaarde is voldaan waarbij volgende documenten dienen te worden voorgelegd : 

- Indien deze producten geproduceerd werden in België: een kopie van het 
productieproces van de betrokken producten. 

- Indien deze producten in een andere lidstaat geproduceerd werden: 
i. indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens één van de methoden 

1 t.e.m. 5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 142/2011: ofwel 
het handelsdocument van de dierlijke bijproducten waarop het nummer van de 
verwerkingsmethode duidelijk vermeld wordt ofwel een certificaat van de 



DIERVOEDERS IB.PFF.ID.01.02 Indonesië 
Januari 2019 

 

Pagina 4/7 
 

bevoegde autoriteit van het land van herkomst waarin wordt verklaard dat de 
dierlijke bijproducten een hittebehandeling met een kerntemperatuur van 
minstens 80°C gedurende minstens 3,5 min hebben ondergaan; 

ii. indien de dierlijke bijproducten werden verwerkt volgens een andere methode 
dan methode 1 t.e.m. 5 van bijlage IV, hoofdstuk III van verordening (EU) nr. 
142/2011: een certificaat van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst 
waarin wordt verklaard dat de dierlijke bijproducten een hittebehandeling met 
een kerntemperatuur van minstens 80°C gedurende minstens 3,5 min 
ondergaan te hebben.  

Ingeval van blikvoeder kunnen verklaring 8.5. en 8.7.b ondertekend worden op basis van de 
EU-wetgeving en de erkenning van de producerende inrichting overeenkomstig verordening 
(EG) nr. 1069/2009. 
 

11. Verklaring 8.9. kan ondertekend worden op basis van de erkenning van de producerende 
inrichting overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009. 

 
12. Zoals vermeld in de invoervergunning dienen de diervoeders verpakt te zijn in nieuwe 

recipiënten en verpakkingsmateriaal. De ingrediënten en de houdbaarheidsdatum dienen 
vermeld te zijn op de producten. 

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

 
IV. Exporterkenning  
 
Indonesië past voor de goedkeuring van een producerende inrichting voor export van voeder voor 
gezelschapsdieren naar Indonesië “Government Decree PP35/2016 on Types and Tariffs of Non-Tax 
State Revenues (of PNBP)” toe. Dit betekent dat de evaluatie van aanvraagdossiers door de bevoegde 
overheid van Indonesië betalend is en dat de tussenkomst van een lokale invoerder in Indonesië vereist 
is.  
 
Bij de procedure voor goedkeuring van een Belgisch bedrijf door de bevoegde overheid van Indonesië 
voor export van voeder voor honden en katten dienen volgende stappen te worden doorlopen : 
 

1) De operator dient een aanvraag in bij zijn LCE volgens de procedure exporterkenning en met 
het desbetreffende aanvraagformulier (EX.PFF.exporterkenning.03). Bij zijn aanvraag dient de 
operator de naam en contactgegevens te vermelden van de invoerder in Indonesië. Daarnaast 
dient hij ook een antwoord in het Engels te bezorgen op de vragen zoals vermeld in de 
vragenlijst van de Indonesische autoriteiten. Een verduidelijking over hoe deze lijst dient 
ingevuld te worden, wordt beschreven in “Onderdeel V. Vragenlijst van de Indonesische 
autoriteiten” van deze IB. 

2) De LCE evalueert de ingevulde vragenlijst.  Indien het dossier gunstig beoordeeld wordt, 
wordt de vragenlijst ondertekend en gestempeld door de dierenarts-inspecteur van de LCE en 
vervolgens overgemaakt aan de operator. De LCE brengt het hoofdbestuur van het FAVV op 
de hoogte van de validatie.  

3) Het hoofdbestuur van het FAVV informeert de Belgische ambassade van Indonesië dat een 
ondertekende vragenlijst overgemaakt werd aan de operator.  

4) De operator maakt de ondertekende vragenlijst over aan de invoerder in Indonesië. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/2016_08_01_InstructieCertificeringVoorDeUitvoerVanDiervoeders_v05_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/petfoodquestionnaire-MinofAgriculture.pdf
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/diervoeders/_documents/petfoodquestionnaire-MinofAgriculture.pdf
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5) De invoerder in Indonesië contacteert de ambassade in Indonesië met het verzoek om een 
begeleidende brief (cover letter) die bestemd is voor de bevoegde overheid van Indonesië af 
te leveren. 

6) De invoerder haalt de begeleidende brief die bestemd is voor  het Ministerie van Landbouw 
van Indonesië persoonlijk af bij de ambassade en ondertekent een ontvangstbewijs voor de 
brief. 

7) De invoerder dient de documenten (de ondertekende vragenlijst en de begeleidende brief)  in 
bij het Ministerie van Landbouw van Indonesië. Het Ministerie van Landbouw voert vervolgens 
een documentencontrole uit. Indien het resultaat van de documentencontrole gunstig is, dient 
door de invoerder in Indonesië binnen een beperkte termijn een PNPB-betaling uitgevoerd te 
worden. Na het overmaken van het betalingsbewijs door de invoerder voert het Ministerie van 
Landbouw van Indonesië een evaluatie uit van het aanvraagdossier. 

8) De bevoegde overheid van Indonesië zal op basis van de ingevulde vragenlijst, een 
risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of de invoer al dan niet kan worden toegestaan. Indien 
nodig geacht zal de bevoegde overheid van Indonesië een on-site inspectie van de 
producerende eenheid uitvoeren. De mogelijke kosten verbonden aan dit inspectiebezoek 
dienen te worden gedragen door de operator die het erkenningsdossier ingediend heeft. 

 
V. Vragenlijst van de Indonesische autoriteiten  
 
Indien in de antwoorden op de vragen afkortingen gebruikt worden, dienen deze afkortingen zich ook 
volledig uitgeschreven in de tekst te bevinden.  
 

QUESTIONNAIRE 
DOCUMENT REVIEW ON IMPORTATION OF ANIMAL FEED 

FROM BELGIUM INTO INDONESIA 
(Filled By Unit Processing in BELGIUM) 

 
A. Identity & Location of the Unit Processing  
(and please attached The Company Profile & Picture )  
 

1. Name of Unit Processing (company) :  
2. Address of Unit Processing :  
3. No. Telephone, Fax, E-mail :  
4. Unit Processing was started since :  
5. Wide of area : m² / ha* 
6. Type of product : Dry/canned product/others* 
7. Quantity and percentage production for domestic used and export used :  
8. Exported to countries :  
9. Quantity of Animal Feed were exported to Indonesia per year (20xx – 20xx; laatste 5 jaar) :  
10. Location of Unit Processing :  

- Distance from seaport :      km 
- Distance from airport :     km 
- Distance from the nearest slaughterhouse:    km 

 
B. Resources and Facilities  

1. Numbers of worker :    persons 
2. Numbers of Veterinarian :    persons (full or part timer staff)  
3. Water source for processing : Hier dient vermeld te worden welk type water er gebruikt wordt 

(bijvoorbeeld “drinking water sourced from the civil network”). 
4. Number of storage room :  
5. Number of laboratory for testing disease and quality of product :  
6. Number of transport vehicles :  
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C. Raw Material  
 

1. If raw material of Animal Feed imported from other country  
- Derived from : Cattle/buffalo/Sheep/Goat/Poultry/Fish/others* 
- Name of countries of origin :  
- Grade of raw material : Hier kan men bijvoorbeeld ‘Raw category 3 material’ of ‘Processed 

category 3 material’ vermelden. 
- Please attached copy of Certificate of Health and Certificate of Origin :  

Hierbij kan de onderstaande tekst gebruikt worden, indien de ingrediënten afkomstig zijn 
van een lidstaat van de Europese Unie. Een kopie van het handelsdocument dient echter 
wel toegevoegd te worden. 
 
“Not applicable for products produced in Member States of the European Union. Products 
are accompanied by the commercial document as obliged by Annex VIII of Regulation (EC) 
No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and 
of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products 
not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as 
regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that 
Directive.” 

 
2. If raw material of Animal Feed from domestic 

- Name of area :  
- From kind of animals : Cattle/buffalo/Sheep/Goat/Poultry/Fish/others* 
- Source of raw material from slaughterhouse or supplier :  
- Distance between slaughterhouse to Unit Processing :     km  
- Grade of raw material : Hier kan men bijvoorbeeld ‘Raw category 3 material’ of ‘Processed 

category 3 material’ vermelden. 
- Document of Veterinary Health Certificate by Slaughterhouse Veterinarian :  

Onderstaande tekst kan gebruikt worden indien de ingrediënten afkomstig zijn van België. 
Een kopie van het handelsdocument dient echter wel toegevoegd te worden. 
 

 « Products are accompanied by a commercial document. The information that needs to be 
mentioned in this document is stipulated in Annex VIII of Regulation (EU) No 142/2011 
implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council 
laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended 
for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain 
samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive. The 
lay-out of the document is not fixed by the legislation and can be determined by the operator.” 
 

3. Transported to Unit Processing by : open truck/container* 
4. Store of raw material  

- Room temperature :     degree Celcius, Humidity :   %  
- Other products stored with raw material :  
- How long time do it stored :   days  
- Treatment during stored :  

 
D. Processing  

1. The International Standard of Operational and Procedure (SOP) is used ? Hier dienen de 
kwaliteitsstandaarden vermeld te worden, waarvoor het bedrijf gecertificeerd is. Deze 
certificaten toevoegen als bijlage. 

2. Accreditation from the government / authority. Please attached the copy of the certificate of 
accreditation. Registratie-, toelatings- of erkenningsnummer. Het toe te voegen document is de 
brief van het FAVV betreffende de erkenning/toelating/registratie. 

3. Have the processing of Animal Feed followed to the Guidance by Office International des 
Epizooties (OIE) ?  

4. Laboratory testing to diagnose contagious animal diseases, e.g Highly Pathogenic Avian 
Influenza 

5. Standard and procedure of test for measuring pH of Animal Feed 
6. Is there any regularly controlled from government official for the implementation of the standard 

of operational and procedures of processing Animal Feed? 1 keer per jaar zonder gevalideerd 
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autocontrolesysteem (ACS). 1 keer om de 2 jaar indien het bedrijf wel beschikt over een 
gevalideerd ACS en er geen boetes werden opgelegd in het verleden. 

7. Shelf life of pet food :     month/year*  
8. Step of processing of Animal Feed  

Hier dienen de verschillende processtappen tijdens de productie van het voeder beschreven 
te worden. Ook dient een processchema toegevoegd te worden. 

 
No. Step of processing Chemical used Time Temperature (°C) pH 
  

 
    

 
 

     

 
 
E. Storage of Animal Feed product  

1. Temperature =    °C and Humidity =  %  
2. Others product stored with Animal Feed? If yes, what kinds?  
3. How long time do it stored =    days  
4. Do it easy to keep cleaned inside storage?  
5. Distance between Animal Feed storage to the raw material storage =     km 
6. Should each worker be disinfected before entering the storage? 
7. Should its disinfected or fumigated before packing? If yes, kind of chemical?  
8. How to pack Animal Feed? Plastic/Box/Canned/Others* 

 
F. Distribution  

1. Transportation for Animal Feed from Unit Processing to the port by :  truck/container* 
2. Do its mixed with other goods in the container ? If yes, what kinds ?  
3. Route of transporting of Animal Feed, directly to sea port. Yes/No* 

If not, transit at…  
4. How long time of shipping from sea port to Indonesia =      days/months* 

 
G. Quarantine Inspection  

1. Is there any physically or laboratory test by the quarantine officer before issuing Veterinary 
Health Certificate? If yes, what kind of test ?  

2. Are there any treatments by quarantine official before Animal Feed were loaded on board? If 
yes, what kind of treatment and chemical used?  

3. How long time quarantine measure is done at sea port for exporting Animal Feed = days   
4. Veterinary Health Certificate is issued by Quarantine officer, before or after* loaded on boat?  

Hier dient “or after” geschrapt te worden. 
 
- Place, date :   
- Name of Responder :  
- Position :  
- Signature :  

 
 
Registrated by Veterinary Authority  
(Signature & Stamp)  
 
 
* Schrappen wat niet van toepassing is 
 
 


	II. Niet-onderhandeld certificaat

