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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders voor honden en katten 

bevattend product van dierlijke 

oorsprong 

 

2309 10 Colombia 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.CO.01.03 

 

Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar Colombia 

van voeders voor gezelschapsdieren (honden en katten) bevattend 

product van dierlijke oorsprong 

4 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor de export vanuit België naar Colombia van voeders voor 

gezelschapsdieren (honden en katten) bevattend product van dierlijke oorsprong 

 

1. Producerende inrichtingen van voeders voor gezelschapsdieren, die deze producten wensen 

te exporteren naar Colombia, dienen voorafgaandelijk geregistreerd te zijn door de bevoegde 

overheid van Colombia (ICA) (zie verklaring 9 op het certificaat). De operator die een 

certificaat wenst te bekomen, dient aan de certificerende agent het bewijs voor te leggen dat 

de producerende inrichting geregistreerd is door ICA. De gesloten lijst van geregistreerde 

bedrijven (“CONSULTA FINCAS O ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS”) is 

consulteerbaar op de website van het ICA. Onder “Paìs” kies je “Belgica” en onder “Especie” 

selecteer je “Alimentos”. De bekomen lijst geeft alle geregistreerde inrichtingen en producten 

weer. 

 

2. Onder verklaring 3 dient de operator  het gepaste vak aan te vinken: 

✓ Voor de eerste optie dient de operator aan de certificerende agent een overzicht te 

bezorgen van alle diervoeders, met voor elk diervoeder de vermelding van de 

ingrediënten van dierlijke oorsprong en de diersoort waarvan deze zijn afgeleid.  

✓ Voor de tweede optie dient de operator bovenop het overzicht van alle diervoeders (zoals 

bij de eerste optie) ook aan te tonen dat de gebruikte ingrediënten van herkauwers enkel 

afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland en/of Australië (aan de hand van het certificaat bij invoer 

in de EU of het handelsdocument van de betrokken producten). 

 

3. Voor verklaring 13 dient de operator een kopie van de etiketten voor te leggen aan de 

certificerende agent. 

 

4. De overige verklaringen op het certificaat kunnen ondertekend worden op basis van de EU 

wetgeving en de erkenning van de producent overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 

als bedrijf voor de vervaardiging van verwerkte voeders voor gezelschapsdieren (Lijsten 

erkende en geregistreerde operatoren: Section VIII, producttype PETC (Canned petfood) of 

PETP (Processed petfood other than canned petfood)). 

http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal/Consultas/Pecuaria/Fincas-Establecimientos-registrados.aspx
http://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
http://www.favv-afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/

