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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Voeders voor siervissen bevattend 

ingrediënten van dierlijke oorsprong en 

geproduceerd buiten de EU 

2309 90 Israël 

 

II. Bilateraal certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.IL.14.01 Veterinair certificaat voor visvoeder geproduceerd in een derde 
land, en bestemd voor uitvoer van België naar Israël, gebaseerd op 
bijlage 2A 
 

3 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Veterinair certificaat voor visvoeder geproduceerd in een derde land, en bestemd voor uitvoer 

van België naar Israël, gebaseerd op bijlage 2A  

 

Het toepassingsgebied van de instructiebundel beperkt zich tot voeder voor siervissen. Als een operator 

daar commercieel belang bij heeft, kan hij bij het FAVV een aanvraag indienen om het 

toepassingsgebied uit te breiden tot andere visvoeders.  

 

1. Voorafgaand aan de invoer vraagt de bevoegde autoriteit van Israël een registratiebewijs van 

de producerende inrichting. Dit registratiebewijs, dat gebaseerd is op annex 1A van de 

bevoegde autoriteit van Israël, dient te worden afgeleverd door de bevoegde overheid van het 

producerende land. Het is de verantwoordelijkheid van de operator erop toe te zien dat dit 

registratiebewijs werd afgeleverd.  

 

2. Voeders voor siervissen die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, dienen bij invoer in 

de EU vergezeld te gaan van een gezondheidscertificaat overeenkomstig verordening (EU) nr. 

142/2011 bijlage XV, hoofdstuk 3 (B). De operator dient aan de certificerende agent een kopie 

van dit certificaat alsook het GDB (Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst) 

voor te leggen.  

 

3. Onder punt 1.2. van het certificaat EX.PFF.IL.14.01 dient vermeld te worden van welke diersoort 

de ingrediënten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn. De operator dient aan de certificerende 

agent een lijst voor te leggen met, voor elk product, vermelding van de ingrediënten van dierlijke 

oorsprong en de diersoort waarvan ze zijn afgeleid. Deze informatie m.b.t. de diersoort dient 

overeen te stemmen met de informatie vermeld in vak I.28. van het gezondheidscertificaat van 

invoer. Er mogen volgens verklaring 4.2. geen ingrediënten afgeleid van eiwitten van 

zoogdieren in de visvoeders aanwezig zijn (met uitzondering van  gelatine, melk en 

melkproducten). 

 

4. Onder punt 2. van het certificaat dient de naam, het adres en het erkennings-/toelatings- of 

registratienummer van de producerende inrichting vermeld te worden. Bij het adres dient ook 

het land van oorsprong vermeld te worden. Het erkennings-/toelatings-of registratienummer 

dient identiek te zijn aan dit vermeld in het vak I.28 in het gezondheidscertificaat van invoer. 
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5. Onder punt 3.3. dient bij “means of transport” het transportmiddel vermeld te worden 

(“aeroplane”, “ship”, “railway wagon” of “road vehicle”) samen met zijn referentienummer (flight 

number, name of the ship …). 

 

6. Onder punt 3.5. dient het zegelnummer verplicht vermeld te worden. 

  

7. Zoals vermeld in verklaring 4.4. van het certificaat dienen van elke partij steekproefsgewijs 5 

deelmonsters genomen te worden voor de bepaling van de afwezigheid van Salmonella en de 

telling van Enterobacteriaceae. Deze verklaring kan voor voeder voor gezelschapsdieren 

ondertekend worden op basis van het gezondheidscertificaat van invoer volgens verordening 

(EU) nr. 142/2011. 

 

8. Voor de verklaring 4.5. dient de operator een verklaring op erewoord voor te leggen die vermeldt 

dat de zending niet blootgesteld werd aan radioactieve contaminatie.  

  

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


