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I. Toepassingsgebied 

 
 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeder voor gezelschapsdieren 

bevattend product van dierlijke 

oorsprong 

2309 10 Volksrepubliek China 

 
 

II. Bilateraal certificaat 

 
Code FAVV Titel van het certificaat  
EX.PFF.CN.01.01 Gezondheidscertificaat voor voeders voor gezelschapsdieren 

bevattend product van dierlijke oorsprong 
4 blz. 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor voeders voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke 

oorsprong 
 

 

De certificeringseisen ten behoeve van de export van voeder voor gezelschapsdieren naar China zijn 

vastgelegd via een memorandum tussen AQSIQ en het FAVV dat door beide partijen werd ondertekend in 

opvolging van een audit van het Belgisch controlesysteem en een inspectie van Belgische fabrikanten van 

voeder voor gezelschapsdieren. 

 
1. Onder punt 1 van het certificaat dient verklaard te worden dat het diervoederbedrijf door 

GACCAQSIQ geregistreerd is voor de uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren vanuit België 

naar China. Een lijst van Belgische fabrikanten van voeder voor gezelschapsdieren die aan deze 

voorwaarde voldoen, kan men raadplegen op de FAVV website (List of registered Belgian 

producing and processing companies). Het registratienummer zoals vermeld in deze lijst (VEN 

nummer/erkenningsnummer) dient vermeld te worden op het certificaat. 

 
2. Onder punt 7 van het certificaat dient verklaard te worden dat het voeder voor gezelschapsdieren 

een hittebehandeling heeft ondergaan met een kerntemperatuur van minstens 90°C gedurende 

minstens 15 minuten. De operator dient aan de certificerende agent een kopie te bezorgen van 

het productieproces die aantoont dat de diervoeders de beschreven behandeling hebben 

ondergaan.  

 

De verklaring i.v.m. de vereiste hittebehandeling met een kerntemperatuur van minstens 90°C 

gedurende minstens 15 min is ook van toepassing op verwerkte dierlijke bijproducten die na 

extrusie op de geëxtrudeerde producten aangebracht worden. 

- Indien deze verwerkte dierlijke bijproducten geproduceerd werden in België dient de operator 

een kopie van het productieproces voor te leggen van deze verwerkte dierlijke bijproducten. 

- Indien deze verwerkte dierlijke bijproducten in een andere lidstaat geproduceerd werden, dient 

de operator volgende documenten voor te leggen: 

o 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 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/alimentspouranimaux/_documents/20191213_CN_petfood_companylist.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/alimentspouranimaux/_documents/20191213_CN_petfood_companylist.pdf
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verwerkingsmethode duidelijk vermeld wordt ofwel 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 15 min bij 

minstens 90°C hebben ondergaan; 

o 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 90°C gedurende minstens 15 min ondergaan hebben. 
 

3. Onder punt 8 kan de eerste optie aangevinkt worden indien er geen ingrediënten afkomstig van 

herkauwers in het voeder aanwezig zijn. Indien er wel ingrediënten afkomstig van herkauwers in 

het diervoeder aanwezig zijn, dient de operator bij zijn certificaataanvraag volgende documenten 

toe te voegen: 

a. een officieel bewijs dat de ingrediënten van herkauwers afkomstig zijn van landen of 

regio’s van waaruit AQSIQ GACC de invoer van deze ingrediënten toestaat (bv door aan 

te tonen dat het land van herkomst zoals vermeld op het handelsdocument en/of 

gezondheidscertificaat van de ingrediënten van herkauwers door GACC AQSIQ is 

goedgekeurd voor de betrokken ingrediënten van herkauwers en is opgenomen op de 

lijst gepubliceerd op de volgende website van GACC AQSIQ: https://www.aqsiq.net/feed-

registration-approved-list.htm), EN 

b. een officieel bewijs dat de producerende inrichting(en) van de ingrediënten afkomstig 

van herkauwers is (zijn) geregistreerd door GACC AQSIQ. 
 

4. Onder punt 10 van het certificaat dient verklaard te worden dat random stalen werden genomen 

van elk lot en geanalyseerd werden voor bepaling van de aanwezigheid van Salmonella, 

enterobacteriaceae en GTH. Bij de certificaataanvraag dienen analyserapporten te worden 

gevoegd die aantonen dat aan onderstaande normen is voldaan: 

o Salmonella: afwezig in 25g, n=5, c=0, m=0, M=0 

o Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1g 

o GTH: <15ppm 

De analyses moeten worden uitgevoerd op een representatief monster van elk lot en de verslagen 

moeten uitgaan van een door het FAVV erkend laboratorium. 

 

5. Indien de voeders voor gezelschapsdieren ingrediënten afkomstig van gevogelte bevatten, mogen 

deze ingrediënten niet afkomstig zijn van Oost-Vlaanderen en ook niet afkomstig zijn van West-

Vlaanderen. Momenteel (juni 2020) is GACC bezig met de evaluatie van het dossier dat het FAVV 

bij GACC ingediend heeft om België door GACC vrij te laten verklaren van de ziekte van New 

Castle. Omdat België momenteel door GACC nog niet vrij verklaard is van de ziekte van New 

Castle, vraagt GACC voor diervoeders voor gezelschapsdieren met ingrediënten afkomstig van 

gevogelte om een bijkomende verklaring toe te voegen aan het certificaat. Voor diervoeders voor 

gezelschapsdieren met ingrediënten afkomstig van gevogelte moet daarom aan het certificaat 

EX.PFF.CN.01.01 de bijlage toegevoegd worden die de volgende verklaring bevat: “De 

ingrediënten afkomstig van gevogelte in het voeder voor gezelschapsdieren zijn niet afkomstig van 

Oost-Vlaanderen en zijn niet afkomstig van West-Vlaanderen”. De operator dient aan de 

certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen die aantonen dat de ingrediënten afkomstig 

van gevogelte niet afkomstig zijn van en niet geproduceerd zijn in Oost-Vlaanderen of West-

Vlaanderen. Het model voor deze bijlage is op de website van het FAVV gepubliceerd.  

 
6. Het gezondheidscertificaat en de bijlage (indien van toepassing) dienen te worden afgedrukt op 

https://www.aqsiq.net/feed-registration-approved-list.htm
https://www.aqsiq.net/feed-registration-approved-list.htm
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beveiligd papier. 
 

IV. Exporterkenning  

 
Het hierboven vermelde certificaat kan enkel worden afgeleverd voor een Belgische fabrikant van voeder 

voor gezelschapsdieren die door AQSIQ GACC geregistreerd is voor de uitvoer van voeder voor 

gezelschapsdieren vanuit België naar China.  

 

Een Belgische fabrikant van voeder voor gezelschapsdieren die op de lijst wenst te worden opgenomen, kan 

hiervoor een aanvraag indienen bij zijn locale controle-eenheid. De aanvraag dient te gebeuren volgens de 

procedure exporterkenning en met het desbetreffende aanvraagformulier (EX.PFF.exporterkenning.03).  

 

 

Volgende richtlijnen zijn van toepassing voor het invullen van het aanvraagformulier: 

- Onder punt 1.5. dient bij diertype “non-productive animals” aangeduid te worden. Voor het aanvragen 

van een erkenning voor de export van voeders voor landbouwhuisdieren zijn op de FAVV-website 

andere instructiebundels beschikbaar; 

- Onder punt 1.10. dient “ja” aangeduid te worden. De in deze IB gevraagde bijlagen dienen in 

tweevoud toegevoegd te worden (1 afgedrukte versie en 1 elektronische versie); 

 

Het dossier dat de diervoederproducent indient bij de LCE, dient naast het volledig ingevuld 

aanvraagformulier, een volledig ingevulde vragenlijst alsook de bijlagen die in deze vragenlijst gevraagd 

worden, te bevatten. Deze documenten dienen opgesteld te zijn in het Engels. In dit dossier kan de informatie 

van 1 of meerdere producten opgenomen worden. 

De lokale controle-eenheid beoordeelt het dossier en maakt het over aan het hoofdbestuur indien het als 

gunstig beoordeeld is. DG Controle maakt het registratiedossier vervolgens over aan de Chinese overheid.  

 

De Chinese overheid behoudt zich het recht om de inrichting te inspecteren alvorens deze wordt opgenomen 

op de gesloten lijst. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek worden gedragen door de 

operator die op de gesloten lijst wenst opgenomen te worden.  

 

De erkenning geldt na ontvangst van de brief van DG Controle die bevestigt dat de inrichting op de gesloten 

lijst opgenomen is. 

 

GACC AQSIQ kent overeenkomstig artikel 13 van wet 118 een registratie toe aan bedrijven voor een periode 

van vijf jaar. Bedrijven die een verlenging wensen te bekomen dienen minstens 8 maand voor de vervaldatum 

een aanvraag in te dienen voor verlenging van de registratie bij het FAVV.  

De aanvraag dient te gebeuren bij de LCE volgens de procedure exporterkenning met het aanvraagformulier 

EX.PFF.exporterkenning.03 en dient een geactualiseerde versie van dezelfde informatie als het initiële 

aanvraagdossier voor registratie te bevatten (zie hoger).  

 

De LCE beoordeelt het dossier voor de verlenging van registratie en maakt het over aan het hoofdbestuur 

indien het als gunstig beoordeeld is. DG Controle maakt het dossier over aan GACC AQSIQ. GACC AQSIQ 

behoudt het recht om de inrichting te inspecteren. De mogelijke kosten van een dergelijk inspectiebezoek 

worden gedragen door de operator die een verlenging van zijn registratie aanvraagt.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2014_02_26_procedure_exporterkenning_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/_documents/2014_02_26_procedure_exporterkenning_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/registersenformulieren/_documents/EXPFFaanvraag03.pdf

